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I.ВЪВЕДЕНИЕ
Глобализацията на съвременния свят – едновременно силно възхвалявана и остро
критикувана - е едно от най-характерните особености на ХХІ век. Определяна като процес на
нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки
и отношения между отделните страни, организации и хора, глобализацията неизбежно
присъства с многобройните си нюанси и форми във всички политики и действия на
настоящето. Съществуването на глобалния свят изиска, предпоставя и налага възприемането
като универсални общочовешки ценности на категориите свобода, права на личността,
равноправие и равнопоставеност, независимост и достойнство, недискриминация, уважение
на различията, взиаимна толерантност.
Отварянето на света, облекчената комуникация между хората от различни географски
области, активната мобилност на идеи, капитали и хора, естествено водят, както до
стимулиране на интеграционните процеси, така и до ясно осъзнаване спецификата и
различията на човешките общности. В тази среда, интеграцията на етническите групи се
обособява като същностен процес в развитието на съвременните общества. Потребността от
взаимно опознаване, интеркултурна комуникация, партньорско общуване се превръщат от
епизодични в рутинни и ежедневни действия, както на колективно-групово, така и на
субективно ниво. Интеграционните процеси и степента на интеграция, създадените
механизми и правила за политическо, икономическо и културно общуване до голяма степен
определят демократичната зрялост на обществата и в същото време са важно условие за
обществената кохерентност и синергия и в този смисъл са предпоставка за едно по-успешно
съществуване и развитие. Именно поради това те са същностни за ЕС като една от найдинамичните и високоразвити общности в съвременния свят.
Етническата интеграция е неразделна част от общата интеграционна концепция, върху
която се гради и развива ЕС, чиито основни харастеристики са:
o разбирането за ЕС като пълноценна конституционна (властова) конструкция,
безсрочна и безалтернативна за членуващите държави;
o разбирането за ЕС като съюз на ценности, при който всяка държава-членка споделя с
всички останали държави-членки и признава, че те споделят с нея поредица от общи
ценности, на които се основава Съюзът;
o последователната кохезионна политика насочена към сближаване;
o общото и взаимно зачитане на културната идентичност;
o разбирането за мултикултурализма ката базова ценност;
o прогласяване и последователно провеждане на политики за свободата на движение на
стоки, услуги, капитали и хора, за гражданството на Съюза, за общо пространство на
свобода, сигурност и правосъдие, за утвърждаване на трансверсалните принципи на
недискриминация и равенство между гражданите, на представителна демокрация,
насърчаване на заетостта, социалната закрила и високото равнище на образованието,
обучението и опазването на човешкото здраве и др.
В съответствие с тези основополагащи принципи и политики РБългария провежда
последователно политики за сближаване и интеграция на основните етнически групи от
населението на страната.
Според редица социологически изследвания от последните години, в България, в
процентно отношение спрямо общия брой на населението, от малцинствените групи най –
голями са групите с турски и с ромски етнически произход, с тенденция за нарастване на
относителния дял на ромите. Политиките по отношение интегриране на ромската общност в
България пряко кореспондират с редица международни стандарти в областта на правата на
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човека и правата на лица, принадлежащи към малцинствата - Международни инструменти на
ООН, отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които Република България се е
присъединила: Международен пакт за граждански и политически права, 1966 г. (в сила за Р
България от 1970 г.); Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966
г. (в сила за Р България от 1970 г.); Международна конвенция за премахване на всички
форми на расова дискриминация, 1966 г. (в сила за Р България от 1992 г.); Конвенция за
премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, 1979 г. (в сила за Р България
от 1982 г.); Конвенция за правата на детето, 1989 г. (в сила за Р България от 1991 г.) и др.
България се ръководи от принципите на политическата рамка на Европейския съюз за
защита на правата на човека, за съблюдаване на принципа за гарантиране на равни
възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни
признаци, включително етнически произход, като: Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29
юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата
или етническия произход, Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за
равно третиране в областта на заетостта и професиите, Хартата за основните права и др.
Сред основните стълбове на провежданата интеграционна политика са образованието
и образователната интеграция на етническите групи на ромите и българските турци. Налице е
и тенденция на намалямане на дистанцията в образователното равнище между основните
етноси. Въпреки това различията в образователното равнище на основните етнически групи
остават съществени. Те са и в основата на различията по отношение степента и характера на
трудова заетост, различия в доходите и в крайна сметка - в социалния статус на
преобладаващата част от отделните етнически групи. На тази основа продължават процесите
на относително обособяване, затруднена междуетническа комуникация и противопоставяне.
Основни програмни документи за преодоляване на съществуващото положение са
приетите „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (20122020 г.)“ „Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността” /2014-2020
г./, „Национален план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Национална
стратегия на Република България за интегриране на ромите“, „Стратегия за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” /2015-2020 г./, „План за
действие по изпълнение на националната стратегия за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства” /2015-2020 г./, „Правила за работа на
Координационното звено по реализация на Плана за действие по изпълнение на Стратегията
за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ (2015 -2020 г.)
Министерството на образованието и науката поставя следните общи стратегически
цели, отнасящи се до образованието и интеграцията на децата и учениците от етническите
малцинства:
Стратегическа цел 1: Утвърждаване
в
нормативните
документи
и
в
образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства и ефективно включващо образование.
Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата
и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в
източник на взаимно опознаване, толерантност и рефлексия в обща образователна среда.
Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социално включване на
децата и учениците от етническите малцинства и осигуряване на подходящ социалнопсихологически климат.
Във връзка с тези стратегически цели са разработени и се изпълняват конкретни
планове, насочени към решаване на подобни проблеми на образователната интеграция.
Създаването на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на
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интеркултурно образование изисква:
• включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в процеса на
обучение;
• подпомагане на процеса на технологична интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства, намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от
отпадане ученици, както и на необхванатите от училищната система ученици;
• извеждане на децата и учениците от етническите малцинства от обособените
училища в ромските квартали към приемните училища;
• подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства в приемни училища;
• подобряване на средата и създаване на съвременни условия за развитие на
потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за физическо развитие,
интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща
професионална реализация;
• мотивиране на семействата от населени места с разноетническо население за побезпроблемно осигуряване на процеса на технологична интеграция;
• създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически
групи;
При изпълнението на стратегията се отделя специално внимание на повишаване
подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда.
Основни насоки и изисквания в това направление са:
• познаването на политическия и правния контекст на социо-културното
многообразие;
• рефлексия на различните измерения на многообразието, относно външната и
вътрешната педагогическа среда;
• познаване и прилагане на педагогически /общи дидактически и частнодидактически
и възпитателни, а там кадето е възможно и социализиращи/ технологии за образование в
мултикултурна и мултиетническа среда;
• познаване и прилагане на дидактометрични процедури за социо-културно
многообразие;
• изграждане на мултикултурна рефлексия в интелектуален, комуникативен,
кооперативен и личностен план;
• смяна на психологическите подходи, определящи формите на дидактическо и
възпитателно взаимодействие с децата и учениците;
• отчитане от педагогическият екип на езика и културата на семействата, чиито деца
възпитава и учи;
• разширяване на работата на педагогическия екип за оказване помощ на семейството
за разбиране значимостта на първия език като основа за научаването на втори език;
• равно отношение към децата, чийто майчин език не е български, възприемане
знаенето на повече от един език като естествена необходимост в съвременния свят, развитие
на методическия арсенал за обучение и възпитание на децата и учениците от малцинствените
етнически групи.
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II. ЦОИДУЕМ – СЪЩЕСТВЕН ФАКТОР В РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Ролята на ЦОИДУЕМ в провеждането на разностранните национални политики за
образователна и ценностна интеграция на етническите малцинствени групи, е много
съществена. ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената
политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от
етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка „Националната програма за
развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015
г.“ Програмата извежда като основна цел на системата равния достъп до качественото
образование като изрично отбелязва, че равният достъп "не означава еднаква грижа спрямо
всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности". Това
означава, че за "онези деца, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални
грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес".
Дейността на ЦОИДУЕМ се основава на ясно дефинирани основни понятия - „деца и
ученици от етническите малцинства“ и „образователна интеграция“. „В категория деца и
ученици от етническите малцинства спадат деца и ученици, чиито родители определят своята
принадлежност към етнически общности, които са различни от българската и са носители на
определен тип етнокултурни различия.“ Понятието „образователна интеграция“ се разбира
като „институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни
специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и
възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности,
запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална
реализация.“
Функциите на Центъра са насочени към разработване и финансиране на проекти,
които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на
резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства
в България. Той е натоварен със задачата да осигури „ефективни финансови механизми за
реализация на целите на Стратегията и за управление на създадения специализиран фонд за
“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
Центърът финансира проекти, свързани със съвместно обучение и възпитание на деца
и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за
това, чрез осигуряване на допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат
пропуски в обучението
В резултат на дейността на ЦОИДУЕМ са създадени устойчиви модели и форми за
образователна интеграция, за работа с родителите, за повишаване на квалификацията на
учителите. Разработването и изпълнението на проектите е активен фактор в:
 издигането на професионалната квалификация на учителите;
 променената обществена нагласа спрямо децата и учениците от етническите
малцинства;
 засилената познавателна мотивация у децата и учениците за включване в
образователния процес;
 в създаване на субект- субектни взаимоотношения: „педагогически специалисти
– родители“.
 подобрени условия за равен достъп до образование на деца и ученици на възраст
от 4 до 8 години от малцинствата;
 подобрено усвояване на българския език от деца и ученици, за които
българският не е майчин;
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 подобрена външна и вътрешна педагогическа среда и гарантирани благоприятни
условия за провеждане на качествен образователен процес в приемните детски градини и
учебни заведения, за задържане на децата и учениците;
 разширени и зъдължителни извънурочни и извънучилищни форми на обучение;
 популяризирана културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства и техните връстници, насърчено развитието на техните творчески способности в
интеграционна мултикултурна среда;
 подпомогната адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства
към образователния процес и формиране на толерантно отношение към другите;
 подобрени взаимоотношения между деца/ученици – деца/ученици;
деца/ученици - учители; родители - деца; родители - учители;
 усвоени умения за по-добро общуване, за ограничаване на конфликтни
ситуации;
 намаляване на агресивното поведение и противообществените прояви сред
учениците;
 специфична квалификация на педагогическите специалисти и приложени от тях
педагогически технологии за работа в интеркултурна среда.

III. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.15-2016 г.
През 2016-2017 г. дейността на ЦОИДУЕМ е посветена на изпълнение на
стратегическите цели и приоритетите, определени в Плана за действие на "Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г."
Дейността на Центъра през разглеждания период е насочена към постигане на основни
стратегически цели, залегнали в Тригодишната му програма за периода 2016 - 2018 г.,
приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г, разработена в съответствие с
чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от
Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (приет с
Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния план, през 2016 г.
ЦОИДУЕМ обявява конкурсна процедура (КП) 33.15–2016, която постави начало на
реализиране на Програмата за дейността на Центъра за периода 2016-2018 г. Във връзка с
организиране на КП 33.15-2016 г. в периода 12.07.2016 - 03.08.2016 г. ЦОИДУЕМ е провел
17 информационни срещи в различни общини и области от цяла България. Потенциалните
кандидати са били запознати със спецификите на процедурата като е направен анализ и е
обърнато специално внимание на образователни структури, които никога не са
кандидатствали по конкурсните процедури на Центъра. В резултат на успешно проведената
информационна кампания, се констатира, че 30 % от входираните в ЦОИДУЕМ проекти са
били от населени места, които до момента не са кандидатствали по конкурсните процедури.
Обявената Конкурсна процедура 33.15-2016 включва новите три приоритета (съгласно
приета от МС с ПМС № 368 от 14.05.2016 г. Тригодишна програма за дейността на
ЦОИДУЕМ, обхващаща периода 2016-2018 г.): Приоритет 1 „Реализиране на различни
форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите
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малцинства“, Приоритет 2. „Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до
качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за
преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите
малцинства“ и Приоритет 3. „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното
образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците
от етническите малцинства“
Конкурсна процедура 33.15-2016 е ориентирана към държавни и общински детски
градини; училища; обслужващи звена; РУО на МОН; държавни висши училища и общини,
изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи общественополезна дейност. Обявена е на 5 юли 2016 г. Договорите с
изпълнителите на проекти са подписани през м. септември 2016 г. По тази конкурсна
процедура ЦОИДУЕМ е разработил изцяло ново „Ръководство на бенефициента“ и „Насоки
за кандидатстване“, имащи за цел да подпомогнат бенефициентите по КП 33.15-2016 в
процеса на управление, изпълнение и отчитане на проектите, както и да се установят
регламентирани взаимоотношения между различните участници в проектния цикъл, чрез
определяне на рамката за управление на проектите.
Приоритет 1. „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства“ е с общ бюджет 420 000
лева като максималната стойност на един проект е 20 000 лева. По този приоритет се
разходват 30% от средствата на Центъра.
Допустими дейности по приоритета:

насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на
програми за образователна дейност, съобразени с културите на различните етнически
малцинства;

изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства;

подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на
децата и учениците;

работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и
учениците от етническите малцинства;

работа с родители, учители и други педагогически специалисти за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните
етнически групи;

провеждане на информационни кампании, целящи привличане на млади хора
като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната
система;

формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с участието на
родители от етническите малцинства;

реализиране на планове на общинско равнище за поетапна десегрегация,
основани върху анализ на образователните потребности и обществените нагласи, осигурени с
целево финансиране и обвързани с конкретни срокове и отговорни институции;

включване в общинските планове за интеграция на етническите малцинства на
мерки, насочени към предотвратяване на вторичната сегрегация, според спецификата на
населеното място.
По този приоритет са подписани 24 договори за финансиране на одобрените проекти.
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Индикатори за изпълнение:

брой разработени и въведени програми за образователна дейност в детските
градини и в училищата, съобразени с културите на различните етнически малцинства;

брой изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства;

брой дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на
образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие в родителски
клубове/настоятелства;

брой дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от
образованието на децата и учениците от етническите малцинства;

брой родители, които са повишили информираността си относно ползите от
образованието;

брой родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи;

брой деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са
се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи;

брой учители, директори и други педагогически специалисти, които са се
включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни
нагласи;

брой привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане
или отпаднали от училище;

брой изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна
десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните
такива.
Приоритет 3. „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за
съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства“ е с общ бюджет 140 000 лева като максималната стойност на един проект е 10
000 лева. По този приоритет се разходват 10% от средствата на Центъра.
Допустими дейности по приоритета:

опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места;

съхраняване и развиване на културната идентичност;

разработване на празничен календар с изяви на деца и ученици от различен
етнически произход;

осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран
отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на различните
етнически групи.
Проектите са ориентирани към постигане Стратегическа цел 3 – „Утвърждаване на
интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на
българската образователна система“ и Стратегическа цел 4 - „Съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства“.
Срок на изпълнение на проектите: до 12 месеца.
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Подписани са 16 договора за финансиране на одобрените проекти. Поради отказване
на един от бенефициентите, той е бил заменен с класирания като първа резерва следващ
проект.
Индикатори за изпълнение:
 брой родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи;
 брой деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на
различните етнически групи;
 брой учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните
етнически групи;
 брой на детски градини/училища и обслужващи звена в системата на
предучилищното и училищното образование, разработили и изпълнили своя празничен
календар за съответната учебна година с изяви на деца и ученици от различните етнически
групи.
Изпълнението на проектите по КП 33.15-2016 г. има за цел обхващане и задържане в
образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване
на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.
Финансираните проекти са в изпълнение и на целите на “Стратегия за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020”, утвърдена от
министъра на образованието и науката.
Настоящият доклад има за цел да извърши оценка на ефекта и степента, в която са
постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ по финансираните от него проекти по
конкурсна процедура 33.15-2016 – Приоритет 1 и Приоритет 3, изпълнени през периода 2016
– 2017 г. Бенефициенти са предимно общински училища, детски градини и общински
администрации.
Приоритет 2 не е обект на настоящия доклад, тъй като срокът за изпълнение на
проектните дейности е между 22 и 24 месеца и излиза извън настоящата годишна рамка.

IV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ
НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ЦОИДУЕМ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТ 1 И ПРИОРИТЕТ 3 НА КП 33.15-2016
За оценка на ефекта и степента на постигане на стратегическите цели на ЦОИДУЕМ,
чрез изпълнение на проектите финансирани по Приоритет 1 и Приоритет 3 на конкурсната
процедура КП 33.15-2016 и за изготвяне на препоръки за осъществяване на дългосрочните и
краткосрочни цели на Центъра е необходимо да се осъществи преглед и анализ на
постигнатите резултати от изпълнението на тези проекти.
Основната цел на приложената методика за осъществяване на преглед и анализ на
изпълнението и постигнатите резултати на реализираните проекти е постигането на
обективна оценка на:
 постигнатите цели и резултати от изпълнението на всеки проект;
 постигнатия ефект и постигнатите ползи за целевите групи: ученици, учители и
родители;
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 постигната степен на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
предвид културната им идентичност;
 постигната степен на осигуряване правото на равен достъп до качествено
образование, за децата и учениците от етническите малцинства;
 повишената компетентност на учителите за работа в мултикултурна среда;
 повишената ангажираност на родителите на децата от етническите малцинства за
обезпечаване на активно участие на децата в училищния процес и осигуряване на тяхното
присъствие и недопускане на ранно отпадане;
 постигнатата устойчивост на резултатите.
Екипът, разработил настоящия доклад, е ползвал като база за оценка следните
показатели :
А.Стратегическите цели на ЦОИДУЕМ, които са заложени в Процедурата.

Стратегическа цел 1: Гарантиране и осигуряване правото на равен достъп до
качествено образование, чрез интеграция на деца и ученици от ромски произход в детски
градини и училища със смесен етнически състав.

Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на
децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното
многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество.

Стратегическа цел 3: Приобщаване и приемане на родителите - роми към
образователния процес и засилване на участието им в училищния живот .
Б. Принципите, на които трябва да отговарят проектните предложения и
резултати:

Образователната интеграция е процес, в който участват децата и учениците от
етническите малцинства и от мнозинството, който ангажира цялата училищна общност за
ефективно осъществяване;

Принципът за равенство и недискриминация;

Етническия състав на децата и учениците в групи, паралелки, училища, детски
градини да отразява пропорционално етнокултурните характеристики на населението в
дадено населено място;

Включване на иновативност при предложените проектни дейности;

Принципът за ефективно партньорство – включване на всички заинтересовани
страни;

Гарантиране на устойчивост след приключване на проекта;

Ефективност, ефикасност и прозрачност при реализиране на проектните
дейности;

Добро управление на проекта.
В. Целевите група на проектите по всички приоритети на КП 33.15-2016 са:

Деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция;

Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи нравите и традициите
на семействата и на родителите от различните етнически общности;

Родители на деца и ученици, които участват в процеса на образователната
интеграция.
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Г. Очакваните резулатати от Конкурсната процедура :

Осигурени ефикасни мотивиращи дейности, спомагащи за задържането на
децата и учениците от етническите малцинства в училище/детски градини, насочени към
родителите;

Създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и
учениците от ромски произход, които са интегрирани към институциите – община, училище;

Създадени условия за по-привлекателно училище/детска градина за децата и
учениците от етническите малцинства;

Повишена успеваемост на децата и учениците от етническите малцинства в
образователния процес;

Участие на родители от етнически малцинства в училищния живот – училищни
настоятелства, клубове, комисии, мероприятия и пр.

Създадени действащи смесени училищни настоятелства;

Създадена благоприятна образователна и възпитателна среда в училища,
детски градини за обучаващите се деца и ученици в учебните заведения.
Д. Индикатори за резултати и изпълнение:

брой деца и ученици, интегрирани в смесени училища, в това число ромски;

брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата,
разположени в общини с малки и разпръснати населени места;

брой неформални дейности с интеграционен характер в приемни училища;

брой адаптирани деца в детските градини и ученици в началните училища, за
които българския език не е майчин;

брой задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от
етническите малцинства.

брой учители, обхванати в квалификационни форми;

брой деца и ученици, обхванати в проектни дейности за въвеждане и развиване
на разнообразни форми на интеркултурно образование;

брой класни и извънкласни форми представящи културните постижения на
етническите малцинства;

брой форми на интеркултурно образование.

брой родители, обхванати в проектните дейности;

брой модели за работа с родители;

брой мотивирани ромски родители за подкрепа на техните деца и ученици.
Методиката за оценка включва следните етапи:


Преглед на проектна документация (съдържателни доклади);

 Анкетно проучване по целеви групи за събиране на данни, мнения и препоръки по
отношение изпълнението на проекта;


Теренно проучване и интервюта с участници в проектните дейности;

 Анализ и обобщаване на получената информация от анкетното и теренно
проучване и от прегледа на дументацията;
 Изводи и препоръки за ефективно осъществяване на дългосрочните и
краткосрочни цели в последващото развитие на дейностите на ЦОИДУЕМ.
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Преглед на проектните документации
Прегледът на проектната документация обхваща: целите, основните дейности и
заложените индикатори за изпълнението. Подробното запознаване с формулираните цели,
заложените дейности за постигане на тези цели и изпълнените индикаторите дава
възможност за идентифициране на критерии за оценка на изпълнението, на ефективността и
на устойчивостта на резултатите.
Анкетно проучване
Целта на анкетното прочване е не само събиране на статистически данни, но и на
информация от участниците за постигнатите резултати, за ефекта от изпълняваните проектни
дейности, както и за получаване на тяхното мнение и препоръки с оглед постигането на повисоко социален ефект при изпълнение на бъдещи проекти.
Анкетното проучване е насочено към 4 -те целеви групи участници в проектите:


Екипи за управление на проектите от страна на бенефициентите;



Деца/ученици;



Учители;



Родители.

За всяка целева група е изготвен отделен вид анкета, въз основа на критериите,
идентифицирани при прегледа на проекната документация. В четирите групи анкети има
въпроси от отворен и затворен тип. С въпросите от затворен тип в анкетите се цели да се
верифицират и измерят предварително заложени хипотези. Отворените въпроси дават
възможност да се получи информация за персоналната оценка на съответния участник за
ефективността, ефекта и устойчивостта на постигнатите резултати, както и да се очертаят
евентуални проблеми и да се посочат подходи за тяхното преодоляване в бъдещи подобни
проекти.
Анкетата, предназначена за екипите за управление, обхваща целия проектен цикъл от изготвянето на проектното задание до изпълнението на дейносите и постигането на
индикатикаторите. В анкетата са включени няколко основни групи въпроси. Предвид
важността на етапа на изготвяне на проекното задание за постигане на желаните цели и
индикатори, в анкетата са включени въпроси, целящи да очертаят най-честото срещаните от
бенефициентите трудности на етапа на подготовка и попълване на апликационната форма. С
тази група въпроси се очертават насоките за оптимизиране на този процес. Група от
отворени въпроси за определяне на дейностите, които са допринесли в най-значителна
степен за постигане на целите на проекта и за устойчивост на резултатите, цели
идентифициране на области от дейности, които биха допринеси в най-голяма степен за
постигане на стратегичските цели на ЦОИДУЕМ в бъдещи програмни конкурси.
В анкетата, предназначена за учители са включени три основни групи отворени
въпроси за проучване на мнението на учителите относно: ефекта от изпълнението на
дейностите за постигане на поставените цели; трудности, които оказват влияние в процеса на
реализиране на проектните дейности; мерки, които биха допринесли за постигане на поголям ефект и устойчивост на резултатите на подобни проекти и програми.
В анкетите за деца/ученици и родители са включени основно две групи въпроси за
проучване на тяхното мнение за ефекта от изпълнените дейности и какви дейности биха
искали да се включват в бъдещи проекти, като най-целесъобразни.
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Анкетното проучване е анонимно и обхваща не по-малко от 95% от бенефициентите,
като за учители, родители и деца/ученици се използва представителна извадка. Броят на
анкетираните по целеви групи осигурява представителност на извадката и висока степен на
достоверност на резултатите от проучването при стандартни стойности на доверително
равнище и пределно допустима грешка в рамките на 5%.
V. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИ
Приоритет 1: „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства“
Проект ,,С общи усилия към общи успехи“ № БС -33.15-1-001/28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е ОУ,,Н. Й. Вапцаров“, град Берковица. Партньор по
проекта е ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово. Начална и крайна дата на
изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г. – 30.06.2017 г.. Целеви групи, обхванати
от проекта: ученици – 114, от които 66 от ромски етнически произход; учители – 32,
родители 50, от които 42 от ромски етнически произход.
Проектът има 3 основни дейности. В рамките на дейност „Повишаване мотивацията и
участието на родителите във възпитателната работа с учениците“ е закупена образователна
литература в помощ на родителите и учителите, която да обогати методите и прийомите за
възпитанието на подрастващите. Организирано е официално откриване на учебната година в
„Училище за родители“ в двете училища на бенефициента и партньора по проекта, на което е
представена презентация на тема „Училище без насилие“. Родителите са получили указания
за ползване на закупената литература в библиотеката. С мероприятието „Християнското
семейство – пазител на добродетели“ родителите са се запознали с ценностите на
християнското семейство. Проведен е обучителен модул за родители с цел формиране на
компютърна грамотност и умения за общуване в Интернет пространството. Проведен е
семинар за разширяване на знанията на родителите за подхода и начините в осъществяване
на сексуалното възпитание на подрастващите и превенцията на ранните бракове. В
«Социална работилница» със съдействието на специалист–психолог родителите са обменили
мнения и опит, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците. Организирано
е посещение на място на родители от ромския етнос от екипът, работещ по проекта и
специалисти в областта на гражданското и семейно право за осъществяване на консултация и
разясняване на социални въпроси и трудово-правни отношения. Осъществено е обучение,
съвместна дейност с учители и родители с лектор, ангажиран и работещ по проблемите с
интеграцията на етническите малцинства с акцент върху обучението на учителите в
мултикултурна среда. Проведени са разговори за професионалното ориентиране на
подрастващите и възможността за реализация след VІІ и VІІІ клас. На родителите е
представена по-подробна информация за традиционните български занаяти и
необходимостта да се предават на поколенията. В рамките на дейност „Съвместна работа с
ученици и родители“ е отбелязан патронния празник на училището с кратка литературномузикална програма и е проведен рецитал по стихове на Вапцаров. В Социална работилница
,,Линия на времето“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово – деца, родители и
учители заедно са споделили и отразили, чрез рисунки, снимки, фотоколажи и др. спомени и
интересни случки през годините. Децата са представили драматизации. Взаимно децата от
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двете училища са си подарили мартенички, които сами са изработили. С мероприятието
„Мама, татко и аз спортуваме“ се е провел спортен празник с участието на ученици и
родители и от училището партньор, разпределени в три отбора; литературно-музикална
програма на здравна тематика, подготвена от ученици от двете училища; демонстрации и
конкурс за мис и мистър „Училищен спорт”. След класиране и обявяване на победителите
са раздадени награди и участниците са получили тениски с логото на проекта.
Популяризиране на дейностите и резултатите: проведени са информационни
кампании за популяризиране целите и дейностите на проекта с ученици, родители, учители и
местната общественост; проведени са две работни срещи с представители на регионалните
медии - в началото, при стартиране на проекта и в края, за отчитане на постигнатите
резултати; публикувани са информационни материали на сайта на училището и общината, в
местните медии и печат; поставени са информационни табели с логото на проекта;
отпечатани са банери и листовки; изготвени са табла със снимки.
Целите на проекта са постигнати. Постигната е по-голяма информираност на
родителите в различни сфери /разрешаване на конфликтни ситуации в отглеждане на деца,
сексуалното възпитание на подрастващите, социалните въпроси, касаещи отглеждането и
възпитанието на децата, юридически въпроси, касаещи семейството и др./, постигнато е и
активно включване на родителите в живота на училището и във възпитателната работа.
Устойчивост на резултатите се очаква да се постигне посредством активно участие
на ромските родители в образователния процес на децата им; продължаване на работата с
родителите в „Училище за родители“; намаляване на безпричинните отсъствия от учебни
занятия; подобрени социални контакти между родители и ученици от различни етноси.
Като добра практика от проекта се посочва привличането на повече родители в
съвместните мероприятия, посещението на място при родителите с консултация по социални
въпроси и трудово-правни отношения, както и представянето на презентацията на тема
„Сексуалното възпитание на подрастващите. Последици от ранните бракове“ с цел повече
родители да се запознаят с проблема и да говорят за него.
Проект „ЗаЕдно – ръка за ръка“ № БС -33,15-1,019/28.09.2017г.
Бенефициент на проекта е ДГ „Снежанка“, град Русе. Начална и крайна дата на
изпълнение на дейностите по проекта: 26.01.2017г. - 29.09.2017г.. Целеви групи, обхванати
от проекта: учители – 31, от които 1 от турски етнически произход, родители 60, от които 20
от ромски етнически произход и 16 от турски етнически произход.
Проектът има 3 основни дейности. В рамките на дейност „Работа с родители и
педагогически специалисти за преодоляване на негативните стереотипи и дискременационни
нагласи спрямо различните етнически групи“са изпълнени две поддейности. В поддейност за
надграждане на капацитета на педагогическия персонал са проведени два двудневни
уъркшопа в областта на педагогическата работа в мултикултурна класна стая, работата с деца
от различини етноси и култури, обучението на деца от различни етноси за адаптиране към
училищния живот, както и основни акценти и взаимодействия между детската градина и
семейството в процеса на възпитание на децата от ромския етнос. В поддейност работа с
родителите, чрез информационна кампания са разработени и представени следните
презентации: върховенство на закона и недискриминация, насърчаване на толерантността в
общуването, речта на омразата, какво е междукултурен диалог и взаимодействие в
интеркултурна среда. С осъществената информационна кампания по проекта сред
родителската общност се е попълнил дефицитът от знания и умения за толерантно общуване
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и предоляване на проявите на език на омразата. В рамките на дейност „Работа със
семействата за разясняване на ползите от образованието“са проведени дискусии като е
акцентирано върху мотивирането на родителите и децата за активно включване в
образователния процес; подобряване на комуникацията родител – дете, родител – учител,
родител – дете – учител. В изпълнение на дейност „Създаване на родителски клубове за
овластяване на родителите в образователния процес“ са създадени 4 родителски клуба, по
един за всяка възрастова група. Осъществено е въвеждащо обучение на включените в
проекта родители. По време на проведените сесии на родителските клубове са разгледани
теми като: комуникация „Родител-дете“; възпитанието на детето и ролята на семейството;
работа с ромските семейства за приобщаване на децата им в образователния процес; модел за
овластяване на семействата; привличане на семейства и др.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта: разработени са
информационни материали, които са предоставени на представители на целевата група и
широката общественост при провеждането на информационните кампании и на общи
мероприятия на ДГ „Снежанка“ – Пролетно тържество, приключване на учебната година,
откриването на новата учебна година и др. На всички мероприятия по проекта е използван
информационен банер, с изискваните реквизити.
Целите на проекта са постигнати: Осъществено е надграждане на капацитета на
педагогическия персонал за работа в мултикултурна класна стая, на междукултурната
чувствителност и толерантност в отношенията учител- дете-родител с провеждането на два
двудневни уъркшопа, по темите: мултикултурна класна стая и работа на училището със
семейството. Създадени са родителски клубове, чрез които е постигната промяна в
отношението на родителите към предучилищното възпитание и подготовка на техните деца в
посока насърчаване посещаемостта и задържане на децата в детските заведения, както и
преодоляване на негативни стереотипи и стимулиране на толерантност у родителите с
различен етнически произход. С изпълнение на проекта са осигурени необходимите условия
и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователната интеграция на децата от
етническите малцинства. С целенасочената работа за мотивирането на родителите да
подкрепят образованието на децата си и с подобряването на уменията на учителите за работа
с деца и родители от етнически малцинства е подпомогнато ранното им интегриране в
образователната система.
Устойчивост на резултатите: След приключване на проекта ще продължи работата
на приемната за родители, която ще предоставя комплекс от услуги, насочени към мотивация
на родителите да подкрепят децата си в образователния процес, както и родителските
клубове, които ще номинират от членовете си състава на Училищно настоятелство.
Предвижда се да се търси последващо финансиране за надграждане на дейностите по проекта
за повишаване на компетенциите и квалификацията на педагогическите специалисти и за
работа с родителите на децата от етническите малцинства.
Като добра практика от проекта сe посочва организираната „Приемна за родители”,
защото има положителен ефект при работа с родители на деца от етническите малцинства,
предоставяйки комплекс от услуги в помощ и според индивидуалните им потребности.
Проект „Ранната социализация - гарант за успешно бъдеще» №БС–33.15–1–
012/28.09.2016г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Христо Ботев” с. Каспичан, общ.
Каспичан, обл. Шумен. Партньор по проекта е СОУ ”Цанко Б. Церковски”, с. Никола
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Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен. Начална и крайна дата на изпълнение на
дейностите по проекта: 01.11.2016 г. – 31.08.2017 г. Целеви групи, обхванати от проекта:
ученици – 96, от които 10 от турски етнически произход и 80 от ромски етнически произход;
учители – 20, родители 40, от които 30 от ромски етнически произход и 3 от турски
произход, доброволци - 5.
Проектът има 5 основни дейности. Проведена е кръгла маса с родители «Как да
успявам в 21 век» със следната тематична насоченост: родителят – неосъзнати и осъзнати
отговорности; психологически особености на детската възраст; мирогледът на младите хора
и техните очаквания към училището и професията и развитие на компетентностите, чрез
творчество в работата на клубове по извънкласни дейности. За целите на кръглата маса са
били подготвени 4 презентации, свързани с темата. В хода на дискусиите оживени коментари
е предизвикал въпросът за нарастващата агресия сред учениците и причините за това. В
рамките на дейността за придобиване на знания от децата и учениците за културата на
различните етноси, живеещи на територията на общината и в цяла България, за съхраняване
и развиване на културната идентичност, учениците са се запознали с Музея на розата и
Тракийска гробница в Казанлък, с Национален музей «Христо Ботев в Калофер, с къща музей
«Иван Вазов» в Сопот, с Национален музей «Васил Левски» в Карлово, с Лютовата къща,
къща музей «Тодор Каблешков», къща музей «Любен Каравелов», къща музей «Димчо
Дебелянов», Първото класно училище «Св. св. Кирил и Методий» в Копривщица, с култов
тракийски храм в с. Старосел и с паметника «Шипка». Учениците са взели участие в
Международен детски ромски фестивал „Отворено сърце”. Проведен е и летен лагер в с.
Равда.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта – изготвени са
информационни материали: банер с името на проекта, финансиращия орган, логото му и
информационни табели с логото на проекта, поставени в учителската стая, дирекцията и
входа на училището. Проведена е родителска среща с цел запознаване на родителите с
предстоящите дейности и целите на проекта. Организирана е заключителна кръгла маса, на
която е представен снимков материал от изпълнените дейности по проекта. Изготвени са
албуми със снимки от всички реализирани дейности по проекта.
Целите на проекта са постигнати. Констатира се, че е повишен авторитета на
училището като образователна и възпитателна институция сред родителите и местната
общност. Ученици от семейства с тежко финансово положение са имали възможност да
излязат от населеното място и да разширят мирогледа си. Повишена е мотивацията на
учениците за самоизява и участие в живота на училището. Намален е броят на неизвинените
отсъствия и са повишени резултатите от НВО за седми клас. 90% от завършващите
седмокласници изразяват желание да продължат образованието си в същото училище.
Устойчивост на резултатите. Ще продължи работата на СИП „Фолклор на етносите”
и ще се обеспечи участието на учениците във фестивала „Отворено сърце”. И през
следващите учебни години ще се организират екскурзии с учебна цел, за да оценят на живо
учениците красотата на родината и да получат по-трайни знания по история и география.
Като добра практика от проекта се посочва посещението на музеи с организирани
беседи, което допринася за разширяване на общата култура на подрастващите; формира
култура на поведение; възпитава в любов към историята и уважение към националните
герои. Присъствието на ученици от други училища създава предпоставки за по-добра
комуникация и възпитава в толерантност към различията и уважение на личността на
другите.
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Проект „Образованието-ключ към успешна реализация” № БС-33.15-1-015 / 28.09.2016
г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил.
Партньор по проекта е Професионална гимназия по туризъм „Н.Й. Вапцаров” гр.Кюстендил. Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 28.09.2016
г. – 28.06.2017 г.. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици – 85, от които 62 от ромски
етнически произход; учители – 60, родители 30 от ромски етнически произход, доброволци 5.
Проектът има 4 основни дейности. С дейност идентифициране на целевите групи е
извършен подбор на родители от ромската общност за включване в родителски клуб и
подбор на ученици за създаване на ученически съвет. За подбор на учениците е подготвена
анкета, която е предоставена на всяка паралелка от пети до осми клас, за да предложат
самите деца техни съученици за включване в съвета. С втората дейност по проекта е
сформиран родителски съвет. За целта на родителите са били разяснени ползите от
образованието за техните деца. Проведени са обучения и работни срещи по темите
“Здравословно хранене и развитие на децата“, „Правата на децата“, „Противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни“ и „Социалните промени и образованието“. Учители от
професионалните гимназии в града са запознали родителите с перспективите за
продължаване на образованието. След приключването на проекта се предвижда найактивните и сериозни родители, влезли в родителския съвет, да бъдат привлечени към
училищния живот - да предлагат идеи на педагогическия съвет, свързани с образованието и с
превенция за отпадането на децата от училище, да бъдат включени в дейности и
мероприятия, свързани с училищния живот. Сформиран е Ученически съвет и е приет график
за провеждане на работни срещи и обучения. Проведени са обучения:„Комуникативни
умения. Работа в екип и решаване на конфликти“, „Здравословно хранене и здравословен
начин на живот“, „Ранните бракове - етническа особеност или друго“, „Толерантност и
приемане на различията“, „Правата на децата“ и „Противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни“. Най-активните ученици от ученическите съвети на двете
училище, доброволци, родители и учители са получили награди. Организирани са посещения
на родители и ученици в професионалните гиминазии на града за запознаване на място с
базата и предлаганите специалности с цел мотивиране на родителите за продължаване
образованието на децата им.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта – проведени са две
конференции за представяне и популяризиране на целите и резултатите от изпълнение на
проекта. Отпечатани са 100 дипляни и 2 информационни табла, които са поставени в
училището-бенефициент и училището–партньор. Ученическият съвет е създадал своя
Фейсбук група, където са отразявани дейностите по проекта. Щамповани са тениски, раници,
календар и тефтери за участниците в проекта с логото на ЦОИДУЕМ, КП и наименованието
на проекта. Направено е отразяване от местна кабелна телевизия /Кабел Сат Запад/ и
публикация в електронната медия /Инфомрежа/. Публикувана е информация за проекта на
училищните интернет сайтовете.
Целите на проекта са постигнати: В значителна степен е намалено отпадането на
ромски деца от училище, повишена е тяхната мотивация да получат средно образование и да
повишат успеха си, както и редовно да присъстват в училище. Засилена е мотивацията и
подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата им с
цел продължаващо образование в професионални гимназии.
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Устойчивост на резултатите. Въведените практики за участие на родители и
ученици в училище, които съвместно с педагогическите екипи стимулират ученето ще се
превърнат в част от училищната дейност. Родителският клуб и ученическият съвет ще
функционират и след приключване на проекта. Има мотивирани и подготвени ромиродители, които да предават опита си и да са добър пример за ромската общност.
Помещението по проекта остава за ползване от ученическия съвет.
Като добра практика от проекта се посочва включването в дейностите на
институциите – ДСП, ОЗД, ДПС, доброволци, наставници и популяризирането на дейностите
чрез социалните мрежи /Фейсбук/.
Проект „Нашите деца – нашето богатство“ № БС – 33.15-1-016/28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Община Средец. Начална и крайна дата на изпълнение
на дейностите по проекта: 28.09.2016 г. – 27.06.2017 г.. Целеви групи, обхванати от проекта:
деца – 85, от които 2 от турски етнически произход и 34 от ромски етнически произход;
учители – 15, родители - 65, от които 1 с турски етнически произход и 24 от ромски
етнически произход.
Проектът има 3 основни дейности. В рамките на дейност Ателие „Игри, спорт и
здраве“ са създадени три ателиета „Игри, спорт и здраве“ в ДГ „Снежанка“ и в ДГ, с.
Загорци. За провеждане на ателиетата са изработени програми /тематични планове/ за игри,
спорт, отдих на открито и здравословен начин на живот. Проведен е спортен празник-пикник
за децата с участие на родители и празник „Приказни игри“. С дейността Ателие „Езикът, на
който уча“ са създадени три ателиета „Езикът, на който уча“ в ДГ „Снежанка“ и в ДГ, с.
Загорци. За провеждане на ателиетата е изработена програма за надграждане на уменията за
усвояване на книжовен български език в мултикултурна среда от екип педагози на различни
теми. Проведена е инициатива „Обичам да чета“ на принципа „връстници обучават
връстници“ за усвояване на грамотност чрез четене. Сред текстовете са включени приказки
на различни етноси. С дейност Образователна школа „Нашите деца – нашето богатство“ са
организирани и проведени три семинара за учители и родители по темите: „Как да се
справим, когато детето има проблеми“, "Здравето на детето и отговорното родителство“ и
„Готово ли е детето за училище“. Четвъртият семинар е организиран само за родители на
тема: „Обществените съвети и ролята на родителите“.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта: изработени са три
информационни табели и 100 рекламни дипляни, публикувани са съобщения в сайта на
община Средец и две публикации в общински вестник „Средец“, организирани са
пресконференции при стартиране на проекта и заключителна за представяне на резултатите
от проекта.
Целите на проекта са постигнати: Чрез разработените и въведени програми за
образователна дейност в детските градини, съобразени с културите на различните етнически
малцинства, включването на родителите в дейности, свързани с подготовката им за
осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците, включително и
участие в родителски клубове, в максимална степен са изпълнени целите на проекта.
Оптимизирани са условията за пълноценна социализация на децата от етническите
малцинства чрез предоставане на дейности за подобряване на емоционалните и социалните
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им умения. Подобрени са комуникативните умения по български език на децата от
етническите малцинства. Формирани са компетентности за сътрудничество у учителите и
родителите.
Устойчивост на резултатите. Всички материали, доставени по проекта ще се
използват в детските градини за дейности по итеграция на децата от етническите малцинства.
Като добра практика от проекта се посочва инициативата „Обичам да чета“,
базирана на принципа „Връстници обучават връстници“, която успешно провокира интереса
на децата към литературата и ги подкрепя в усвояването на български език.
Проект „Единни в многообразието” № БС 33.15 – 1 – 017/28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Отец Паисий”, с. Искра, община
Първомай. Начална дата и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта:
м.октомври 2016г. - м. юли 2017г. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици – 65, от
които 50 от ромски етнически произход; учители – 14, от които 1 с турски етнически
произход, родители 35, от които 20 с ромски етнически произход, доброволци 5.
Проектът има 6 основни дейности: С първата дейност е проведено обучение на
родители за подготовка за осъществяване на образователна интеграция на учениците. С
дейности по проекта са създадени ателие „Сръчни ръце” и клуб „Млад еколог” с цел
създаване на училищна среда, подкрепяща и развиваща интересите и способностите на
учениците. Учениците са взели участие в детския ромски фестивал „Отворено сърце“ и в
организирани образователни екскурзии до Бачково. В рамките на дейности по проекта е
организиран летен планински лагер в Пампорово и са проведени мероприятия за създаване
на толерантна и приемаща среда в местната общественост.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта: разработени и
разпространени са информационни и рекламни материали-брошури в началото и в края на
проекта сред училищното настоятелство, обществения съвет, кметсвото и общината.
Реализирана е заключителна кръгла маса, съвпаднала със 160 г. юбилей на училището.
Целите на проекта са постигнати: На базата на етнокултурен ценностно-ориентиран
подход е изграден модел на благоприятна мултикултурна образователна среда,
привлекателна за всички ученици, в която са създадени условия за развитие на личността на
всеки ученик спрямо неговите индивидуални интереси и потребности.
Устойчивост на резултатите. Като гарант за устойчивостта се посочва проявената
самоинициатива на учениците за продължаване на дейностите, започнати по проекта като
грижата за посадените растения, използването на материалите за празници и изготвяне на
план за продължение на проектни инициативи.
Като добра практика от проекта се посочва създаваето на ателиета.
Проект „Вкусът на ромите – традициите са живи” № БС– 3.15–1–008/28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е ДГ „Щастливо детство” с. Белоградец. Начална и
крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 28.09.2016 г. – 28.07.2017 г. Целеви
групи, обхванати от проекта: деца – 35, от които 23 от ромски етнически произход и 8 от
турски етнически поизход; учители – 5, от които 3 от турски етнически произход, родители
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15, от които 10 от ромски етнически произход, 2 от турски етнически произход и 1 от друг
етнически произход, доброволци - 5.
Проектът има 4 основни дейности. С дейността „Млад кулинар” е създаден клуб
„Млад кулинар”, оборудван със специален кухненски кът, където са се провели ежеседмични
занимания на различна тематика. Децата са се научили да сервират, да подреждат масите и са
готвили заедно с родителите си. Родители от различни етноси са представили традиционни
ястия. Направена е Кулинарна книга с рецепти на различни етноси. В рамките на дейността
„Зелено училище“ деца, учители и родители са посетили ПК „Семково” в Рила планина за
пет дни. Организирани са излети до Панорамата, Байкушевата мура и Парка за танцуващи
мечки. Със следващата дейност по проекта са организирани 2 кулинарни изложби на
празниците Банго Васил и Гергьовден. С четвъртата дейност е организирана еднодневна
екскурзия до планетариума в СОК Камчия, до делфинариума и зоологическата градина във
Варна.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта: направени са публикации
в общинския вестник „Ветрино”.
Целите на проекта са постигнати: Обогатен е библиотечния фонд за децата,
учителите и родителите. Разработени са учебни материали и пособия за надграждане на
знанията и възможностите. Въведени са програми, планове, тематични разработени
ситуации, сценарии, спортни състезания, лекции, доклади, анализи и препоръки, които ще се
ползват и за напред. Обогатен е езиковият запас, повишено е самочувствието и
самостоятелността на децата.
Устойчивост на резултатите. Клуб „Млад кулинар” ще продължи да съществува и да
се обогатява с нови материали като ще се превърне в традиция за всеки голям празник
учениците заедно с родителите да приготвят традиционни ястия. Ще бъде продължена
практиката родители на ромски деца да бъдат включвани в обществения съвет на детската
градина. Формирането на убеденост у родителите за ползата от предучилищна подготовка на
децата е допълнителна предпоставка за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.
Като добра практика от проекта се посочва Зеленото училище, което е дало
възможност за повече разговори с родителите в различна и неформална среда, което е
допринесло за сближаване с тях и преодоляване на негативните стереотипи и
дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи и осъзнаване на ползите от
образованието на децата.
Проект „Да уловим феята на знанието с ръцете на децата, сърцата на учителите и опита
на нашите родители“ № БС–33.15–1–18/28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Антон Страшимиров“, с. Светлен.
Партньор по проекта е ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци. Начална и крайна дата на изпълнение
на дейностите по проекта: 3.10.2016 г. – 23.06.2017 г.. Целеви групи, обхванати от проекта:
ученици – 50, от които 31 от ромски етнически произход, 9 от турски етнически произход и 2
от друг етнически произход; учители – 6, родители 25, от които 19 от ромски етнически
произход, 2 от турски етнически произход и 2 от друг етнически произход, доброволци 6.
Проектът има 4 основни дейности. С дейността „Повишаване на ученическата
активност – учредяване и функциониране на ученически парламент“, всяка паралелка от
училището е избрала чрез явен вот свои представители за създаването на ученически
парламент. Децата са избрали Избирателна комисия, която да подготви провеждането на
честни и демократични избори. Трима ученика от осми клас и от седми клас са написали
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свои предизборни програми и в деня преди изборите са били организирани публични дебати,
на които тримата кандидати са представили своите програми. Изборите са организирани по
аналог на националните избори за парламент и в резултат има легитимно избран председател
на Ученическия парламент, а всеки ученик е получил своя урок по гражданско възпитание.
Създаден е Правилник и План за работата на парламента, сформирани са комисии с
определени задължения. Проведена е среща с представителите на Ученическия парламент от
партниращото училище ОУ „Христо Ботев“, на която са обменни планове и са организирани
интерактивни игри. Едно от първите събития, които е провел Ученическият парламент е
Дент на самоуправлението. На специални бланки, учениците са попълвали своите заявления
и са ги предавали на служителите, които са искали да заместват. Така всеки учител, във всеки
час е имал свой заместник. Имало е деца, които са били чистачи, работник-кухня, домакин.
Всички ученици са се включили с голямо желание, опитвайки се да приличат на своите
учители. С наближаването на новогодишните празници, Ученическият парламент
организирал конкурс за най-добре украсена стая. Поради удължената зимна ваканция Денят
на думата „благодаря“ е проведен във фейсбук групата на училището, където в нарочна
публикация всеки е изказал своята благодарност към ученици и учители. В рамките на
дейността са оргаизирани множество мероприятия, в които учениците са участвали с голям
интерес. С дейността Ученическо-родителски клуб „Работилница на сръчните ръце – имам
занаят“ децата. са разбрали, че в работилничката ще се случва нещо по-различно от това в
класната стая и са участвали с голям ентусиазъм във всички организирани мероприятия като:
оцветяване и лакиране на предметите, изработени от тях с техниката папие маше, а имено
сервиз за чай и купа с есенни плодове. Запознали са се с техниката на плетене на рогозки от
царевична шума и дамаджани, както и с техниката „декупаж“. С изплетените от вестници
предмети: различни по форма кошници, вази за сухи цветя, моливници и др., учениците са
участвали със свой щанд във фестивала „Отворено сърце“ във Велико Търново.
Организирана е и екскурзия до Габрово и Етнографски комплекс „Етъра“, където децата са
се запознали и с други занаяти /тъкачество, грънчарство, плетачество и др./. За повишаване
на интереса и мотивацията на родителите на ромските деца за образование на децата им, на
родителска среща в училището, е създаден родителски клуб, в който са били избрани 18
родители. Проведена е среща на тема ,,Нека повече да бъдем заедно‘‘. Органзирани са
различни мероприятия с родителите, както и съвместно с децата. В компютърния кабинет е
проведена лекция с членове на Родителския клуб на тема ,,Училище за родители - агресията в
училище“, на която са разгледани причините за агресията при децата и как родителите могат
да помогнат при овладяването й. Проведена е и среща на родителския клуб на тема “На кафе
и чай в училище”, на която е обсъдено какво е участието на родителския клуб в дейността на
училището досега, какво може още да се направи и какви дейности предстоят. Родителите са
участвали съвместно със своите деца в редица мероприятия по проекта, което е допринесло
за сближване, изграждане на доверие и промяна на отношенто на родителите към обучението
на децата.
За пуляризиране на дейностите и резултатите по проекта са изготвени табели,
плакати за дейностите по проекта, отговарящи на изискванията за информация и публичност.
Снимки от провежданите мероприятия са качвани във фейсбук групите на училищата и в
техните сайтовете. За провеждане на изборите за председател на ученическия парламент има
и публикация в местния вестник. Изработните предмети в ученическо-родителски клуб
“Работилница на сръчните ръце - имам занаят “, са излагани на видно място в училищата.
Целите на проекта са постигнати: Постигната е трайна промяна в отношението на
двете целеви групи – ученици и родители, а именно: привличане и задържане на учениците в
училище чрез включването им в разнообразни дейности, осигуряващи възможност на всеки
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ученик да бъде ангажиран, значим и горд с културата и традициите си, чрез създадените
ученическо-родителски клуб “Работилница на сръчните ръце - имам занаят“ и ученическите
парламенти; превръщането на учениците не само в активни участници в образователния
процес, но и в млади хора с активна гражданска позиция . Учениците и от двете училища се
убедили, че на избори трябва да се гласува, че от всеки зависи настъпването на промяна,
подобряване на живота, макар и само в училище на този етап. Създадена е атмосфера на
толерантност и уважение между ученици, родители и педагози чрез съвместните срещи
между родителските клубове и участниците в работилниците и ученическите парламенти.
Повишена е мотивацията на ромските родители за активна и трайна подкрепа на
образованието на техните деца; превръщането им в активни участници в училищния живот
на всички нива.
Устойчивост на резултатите. Проектът е довел до цялостна промяна на училищната
среда, така че тя вече е мотивираща за учениците, насърчаваща активното родителско
участие. Основните дейности ще бъдат продължени след края на проекта, финансирани от
бюджета на училището или чрез други проекти. Устойчивостта на рзултатите ше се постигне
посредством изготвяне и разпространение на различни информационни материали (на
хартиен носител и електронни медии) за резултатите от реализираните дейности.
Като добра практика от проекта се посочват: екскурзията до ЕМО „Етъра“ и
Габрово; дейностите в ученическо-родителския клуб „Сръчни ръце: имам занаят“ като
практики, в които учениците са участвали заедно с техните родители. Обединяването на
трите фактора – учител, ученик и родител – е практика, която има бъдеще и от която
образователният процес може само да спечели. Като добра практика се посочва също и
провеждането на избори за парламент, подобно на изборите, които провеждат възрастните, с
което се развиват в учениците граждански компетентности.
Проект „В нашето училище – ръка за ръка” № БС-33.15-1-010/28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Средно училище „Васил Левски”, гр.Вълчи дол. Начална
и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г. – 31.08.2017 г. Целеви
групи, обхванати от проекта: ученици – 153, от които 65 от ромски етнически произход и 31
от турски поизход; учители – 15, от които 1 от турски етнически произход, родители 110, от
които 40 от ромски етнически произход и 10 от турски етнически произход, доброволци 15.
Проектът има 9 основни дейности. С първата дейност по проекта е сформиран
родителски клуб със смесен етнически състав. Изработени са програма, график и правила за
работата на клуба. Родителите са участвали в редица мероприятия като Коледен и
Великденски базар, създаване на 3D коледна картичка, подготовка на костюмите на децата за
Дните на талантите и др. С втората дейност е проведено двудневно изнесено обучение, в
което са участвали членове на Родителски клуб и учители от училището. Разгледани са
темите: „Добро партньорско взаимодействие“, „Ролята на Родителския клуб в училищния
живот“, „Организиране на активен Родителски клуб“ и др. Представени са добри практики и
модели за работа с родителите и задържане на децата в училище. С третата дейност е
създаден доброволчески клуб. Реализирането на дейността е започнало с организирането на
информационна кампания за популяризиране на доброволчеството и в резултат е създаден клуб
„Усмивка” който е подписал договор за сътрудничество с националната мрежа за доброволчество
Time heros. Организирани са общо 14 инициативи като приятелството с хора с увреждания, помощ на
децата със СОП да подготвят сувенири за Коледния базар, четения по различни поводи с учениците
от начален етап с идеята да върнат децата към книгите и библиотеката и др. Проведено е въвеждащо
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обучение на доброволческия клуб за изграждане на знания и умения за работа в екип и в
резултат са изработени правила за работа, формулирани са права и задължения на
доброволците, както и идеи за бъдеща работа. Създаден е клуб „Уча, творя, играя”. В клуба
са участвали ученици от втори клас с различен етнически произход. Използвани са
интерактивни методи, работа по групи, игрови похвати, драматизации, които са спомогнали
за по-пълноценно усвояване на българския книжовен език от учениците от етническите
малцинства и подобряване на образователните им резултати. Създаден е клуб „От скрина на
баба”, в който са включени ученици и родители с различна етническа принадлежност. Децата
са се запознали с фолклора на роми, турци и българи – приказки, предания и легенди,
народни песни и танци. Организирана е и кулинарна изложба с ястия, характерни за
различните етноси. Вълнуваща е била срещата с възрастни хора, които са разказали на децата
за своето детство и са предоставили готварски рецепти. Така всеки член на клуба е формирал
у себе си чувство на гордост от принадлежността си към определена етническа група.
Дейността „Празничен календар” е реализирана с отбелязването на Седмица на бащата,
Коледно състезание „Мама, татко и аз”, отбелязване на Бъдни вечер, Василица, Байрам и др.
Организирано е Лятно училище сред природата, където учениците са демонстрирали своите
знания и умения по български език и литература, математика и околен свят в интерактивно
състезание “Знам и мога”. Най-запомнящ е бил проведеният карнавал под надслов
“Приказката оживява”. В рамките на дейност по проекта „Подготвително училище за
първокласници и техните родители» е проведена среща с родителите на тема „У дома има
първокласник”.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигнато чрез
отпечатване на брошура „Стани доброволец”, изготвяне на презентация „Доброволчеството
като кауза”, издаване на вестниче „Етнопалитра”, поставяне на информационни табла в
училище, отговарящи на изискванията за информация и пуличност, издаване на Кулинарна
книжка с рецепти за ястия на различните етноси и др.
Целите на проекта са постигнати: осигурени са условия за равен старт и достъп до
качествено образование на учениците от етническите малцинства и е подобрено
педагогическото взаимодействие родител–учител–ученик чрез създаване на благоприятна
училищната среда за пълноценно интегриране на учениците от ромски етнически произход и
ефективна работа за приобщаване на родителите-роми към образователния процес.
Участието на родителите в „Празничен календар”, в „Лятно училище сред природата за
ученици и родители” и в „Подготвително училище за първокласници и техните родители” е
довело до създаване на работещ модел за взаимодействие с родителите на учениците от
етническите малцинства, за повишаване на интереса и мотивацията им за образованието на
техните деца, превенция на отпадането, намаляване броя на безпричинните отсъствия и
слабите оценки.
Устойчивост на резултатите. Ще продължи работата на Родителския и
Доброволческия клуб. Традиционни за училището ще станат съвместните състезания и
празнуване на празници. Подготвителното училище за първокласници и техните родители ще
се организира всяка година. Тези дейности ще бъдат финансирани от училищния бюджет и
чрез кандидатстване по други програми и проекти за надграждащи дейности.
Като добра практика от проекта се посочва създаването и дейността на
доброволческия клуб, както и клубовете с тематична насоченост.
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Проект „Подай ръка да успеем заедно” № БС-33.15-1-014 от 28.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Детска градина „Слънчев рай” с. Перперек,
общ.Кърджали. Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 28.09.2016
г. – 28.06.2017 г.. Целеви групи, обхванати от проекта: деца – 56, от които 26 от ромски
етнически произход и 30 от турски етнически произход; учители - 9, от които 1 от ромски
етнически произход и 8 от турски етнически произход; родители - 56, от които 26 от ромски
етнически произход и 30 от турски етнически произход; доброволци - 10.
Проектът има 5 основни дейности. С първата дейност творческо ателие „Приказки
безкрай” е въведено решаването на различни задачи от учебното съдържание за съответната
възраст, която акцентира върху креативността, логическото мислене, творческото
въображение и способностите на децата. Организирани са драматизации по известни детски
приказки, с цел повишаване на езиковите и социални умения и речниковия запас на децата от
етническите малцинства. С гатанки, познавателни и дидактични игри, елементарни опити,
децата демонстрират придобитите нови познания по направленията „Български език”,
„Математика”, „Околен свят” и др. Втората основна дейност е организирана в две части:
организиране и провеждане на три модула с учители и родители и организиране и
провеждане на пет мероприятия с учители, родители и деца. Проведени са лекции с учители
и родители, които са допринесли за пълноценно включване на родителите в процеса на
обучение, за развитие и успешна социализация на родиелите и техните деца. Във втората
част са проведени съвместни занимания за опознаване и пресъздаване на обичаи и традиции
на различните етнически групи /Коледа, Лазаровден, Хадерлез, Великден и др/.
Организирани са мероприятията: ден на отворените врати за родители; състезание „Приказки
безкрай”; състезание „Всезнайко”; туристически поход „Мама, тате и аз” и др. Третата
основна дейност Творческо ателие „Детска работилница - „Пепеляшка”“ е насочена към
повишаване на готовността за училище на децата от етнически произход – писане на букви и
опознаване на правилен книжовен български език. В творческо ателие „Екотуризъм” децата
са имали възможността да се запознаят с туристически обекти и екопътеки в района.
Създададен е еко кът в двора на детската градина, изложба на предмети, изработени от
отпадъчни материали. Отбелязан е Деня на Земята. В рамките на дейност по проекта е
проведено анкетно проучване сред родителите в резултат на което са изготвени препоръки,
програма и план за въвеждане на иновативни методи и форми за по-пълноценна
социализация на децата от детската градина.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигната с: изготвена
табела, отговаряща на изискванията за информация и публичност; предоставена е
информация в публичното пространство за постигнатите резултати, чрез организиране и
провеждане на пресконференции за началото и края на проекта; публикации в медиите със
снимков материал.
Целите на проекта са постигнати: Обогатен е библиотечния фонд за децата,
учителите и родителите в детската градина. Разработени са учебни материали и пособия за
надграждане на знанията и възможностите на децата от етническите малцинства. Обогатен е
езиковият запас им запас по български език, повишено е самочувствието и
самостоятелността им.
Устойчивост на резултатите. Закупените материали и консумативи, аранжираните
клубни кътове, разработените планове и програми, състезанията, традициите и др. практики
от проекта, ще се използват в ежедневната практика на детската градина.
Като добра практика от проекта се посочват: похода до Перперикон, спортните
състезанията, честването на празници и разработените учебни материали и пособия.
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Проект „Слънце. Светлина. Топлина” № 33.15-1-002 от 28.09.2016.
Бенефициент по проекта е 94 СУ „Димитър Страшимиров“, гр. София. Начална и
крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта 01.10.2016г. – 30.06.2017 г. Целеви
групи, обхванати от проекта: деца – 30 , от които всички от ромски етнически произход,
ученици – 90, от които всички от ромски етнически произход, учители – 15, родители - 34, от
които всички от ромски етнически произход.
Проектът има пет основни дейности. Към първата, озаглавена „Образователни и
мотивационни дейности, свързани със задържането на учениците в 94 СУ“ са включени
няколко под-дейности - организиране на групи ученици за извънкласни дейности, насочени
към съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите
малцинства, учредяване на кръжок „Фолклор на етносите“, обхващащ три групи ученици от
5 до 12 клас; подреждане на постоянно действаща изложба „Фолклор на етносите“ в един от
коридорите на училището; учредяване на формация „Смехоранчета“, клуб „Семейни
традиции“, ателие „Цветна градина“ предназначени с организираните инициативи да се
включат в подготовката на бъдещите първокласници; организиране на „Зелено училище“,
насочено към ученици от 5-7 клас, една екскурзия до Банско и втора до Сопот, Карлово,
Калофер. По време на проведените екскурзии са посетени основните исторически и културни
обекти, учениците са се запознали с дейността и творчеството на важни исторически
личности, провели са се интересни и запомнящи се уроци по родолюбие. В рамките на
инициираните и проведени дейности са се включили деца, ученици, родители и учители.
Втората дейност – „Опазване на околната среда и оказване на първа помощ“ е обхванала 20
ученици. Организирани са клуб „Млад доброволец“ с ученици от 5-8 клас и доброволчески
отряд „Първа помощ“ с ученици от 9-12 клас. Третата дейност е била насочена към
родителите и учителите като е обхванала 20 родители и 50 преподаватели с цел преодоляване
на негативните нагласи и стереотипи. Организирана е била родителска лектория на тема
„Училище без дискриминация“ и кръгла маса „Социокултурни компетентности за
гражданско и приобщаващо образование“. В дейност „Застъпнически кампании“ акцент е
била кръглата маса „Слънце. Светлина. Топлина”, в която са участвали педагогически и не
педагогически специалисти от 94 СУ.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е постигната с: изготвен
училищен вестник, плакати за провежданите мероприятия, грамоти за участниците,
публикуване на информация за проекта на сайта на училището.
Целите на проекта са постигнати: проведените екскурзии до паметни за всички
българи градове са имали висок мотивационен ефект за задържане в училище на учениците и
техните родители.
Постигането на устойчивост на проектните цели се планира да се реализира с
разширяване и обогатяване на постоянната изложба „Фолклор на етносите“ като повечето
материали ще бъдат изработени от учениците в часовете по изобразително изкуство, история
и цивилизация.
Проведените еднодневни екскурзии съвместно с родителите, както и организираното
„Зелено училище“ се оценяват като добра практика.
Проект „Училищна дъга“ № БС – 33-15-1-013/ 28.09.2016 г.
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Бенефициент на проекта е 113 СУ “Сава Филаретов“, София. Начална и крайна
дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 – 15.07.2017 г.. Целеви групи,
обхванати от проекта: ученици – 100, от които 50 от ромски етнически произход, учители –
4, родители – 45, от които 30 от ромски етнически произход, 5 доброволци.
Дейностите по проекта са общо седем. Отбелязан е Международният ден за правата на
човека и чрез беседи и дискусия, учениците са се запознали с Всеобщата декларация за
правата на човека, с понятия като дискриминация и тормоз. Организиран е бил ученически
хепънинг и викторина на тема „Знания за толерантност“. В „Занималня за всички“се е
постигнало активно общуване на трите целеви групи - родители, учители, ученици.
Учениците са били разделени в три тематични групи - „Читалнята“, „Културно-театрални
дейности“ и „Приложни дейности“. В хода на занятията се е постигнало значително
подобряване на устната и писмена реч на учениците; запознали са се с театралното изкуство,
влезли са в различни театрални роли на герои от приказките; запознали са се с различни
материали и техники за работа с тях като са развили уменията си да се изрязват, лепят,
апликират и моделират. Темите са били свързани със сезоните, празниците, обичаите на
българския народ. Всички учители и ученици от дейност „Занималня за всички“ посещавали
и направената по проекта стая, оборудвана с мебели, компютър, принтер, телевизор и
интернет. В „Млад огнеборец“ учениците от групата са били подготвени, както теоритически
така и практически с дисциплините „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 метра
щафетно бягане с препятствия“. Участието на учениците в посочените дейности допринесло
за създаване на контакти и обмяна на професионален опит с ученици с различен етнически
произход.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е постигната с изработените
брошури и дипляни, отговарящи на изискванията за информация и публичност и с
популяризиране на изпълненито и резултатите от дейностите по проекта.
Целите на проекта са постигнати. Повишила се е езиковата култура на учениците,
познанията за гражданските им права, съзнанието за етническото и културно многообразие;
подобрил се е диалогът родители-ученици-учители.
Като добри практики се оценяват „Занималня за всички“, оборудваната училищна
стая, развиването на физическата подготовка и емоционална стабилност на подрастващите в
клуб „Млад огнеборец“.
Проект „Толерантни към различието” № 33.15-1-005 от 28.09.2016.
Бенефициент по проекта е Детска градина ”Надежда”, гр. Елхово. Начална и
крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта 01.10.2016 г. – 30.09.2017 г. Целеви
групи, обхванати от проекта: деца – 106, от които 52 от ромски етнически произход,
учители – 12, родители - 106, от които 52 от ромски етнически произход.
Проектът има 7 основни дейности. Организирани са открити уроци по социален свят в
шестте групи, на които са присъствали експерти, директора на ДГ и родители. Последваща
дейност е било провеждането на обсъждане на преминалите открити уроци. В рамките на
проекта е било организирано посещение на децата с придружаващ ги един родител на
театрално куклено представление, екскурзия до гр. Стара Загора с посещение на
зоологическата градина. Преди откриване на новата учебна година на 15.09. 2016 г. е бил
подготвен детски спектакъл, за който са били ушити битови костюми със средствата на
проекта. Той е обхванал всички деца на детската градина, техните родители и учители.
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Издаван е в-к „Надежда”, в който е публикувана информация за всички проектни дейности и
са отпечатани снимки с активното участие на деца от ромски произход.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е обект на дейност 8 като за
всяка дейност е публикуван материал в електронния сайт Елховонюз. Текстовите и снимкови
материали отразяват същността на проектните дейности, участниците, гости, доброволци.
Целите на проекта са постигнати: всички планирани дейности са допринесли за
социализацията на децата от ромски етнически произход; обогатена е материалната база на
детската градина; постигнато е приобщаване на родителите към образователния процес и
живота в детската градина.
Постигането на устойчивост на проектните цели и на тяхното продължаване е
осъществимо посредством изградения конструктивен тон на общуване между учителите и
родителите. Участвайки в общи дейности /екскурзии, открити практики, тренинги/ с всички
деца, родителите се опознават, изгражда се взаимно доверие, затвърждава се усещането, че
всички родители искат най-доброто за своите деца. Изгражда се доверие в институцията
детска градина.
Като добри практи се посочват проведените екскурзии съвместно с родителите,
както и посещението на куклен театър с родители и всички открити занятия с гостиродители.

Проект„Единство в разнообразието“ № 33.15-1-004/28.09.2016 г.
Бенефициент по проект е Основно училище „Пейо К. Яворов”, с. Огняново, община
Гърмен. Партньор по проекта е Сдружение „Север-Запад Консулт”. Начална и крайна дата
на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016г. – 30.07.2017 г. Целеви групи,
обхванати от проекта: ученици – 50, от които 29 от ромски етнически произход и11 от друг
етнически произход, учители – 6, от които 1 от ромски етнически произход и 3 от друг
eтнически произход, родители – 30, от които 17 от ромски етнически произход и 7 от друг
етнически произход, доброволци – 26.
Проектът има 11 основни дейности. Създаденият Клуб „Родители за единение“ е
обединявал 25 родители и 5 учители. По време на сбирките родители от различните етноси са
изказвали мнения и възгледи по различни въпроси, касаещи образователния процес на
техните деца, изграждането на мотивация за учене, за активна социализация. Доразвиване на
тази дейност е следващата, наречена „Книга за моето дете“. Под ръководството на учителите,
включени в проекта, родителите е трябвало да направят книги за своите деца. Всяка книга е
трябвало да бъде разделена на следните етапи: Времето преди постъпване на детето в
училище; Детето ученик и Порасналото дете. Този подход стимулира родителите да си
представят бъдещето на децата си. Дейността е била съпроводена с дискусии, с поднасяне на
информация по достъпен начин. В дейност „Нови форми за пълноценна социализация в
начален етап“ са участвали ученици, учители и родители. Дейността се е състояла от три
поддейности: Провеждане на учебен час в автентична ромска и помашка къща; Открит урок
„Аз уча мама и тати“ и Родителите-учители, където са били проведени два урока от родители
от целевата група. Продължение на тази дейност е дейност озаглавена „Нови форми за
пълноценна социализация в прогимназиален етап“. В продължение на три месеца ученици и
родители са участвали в следните три поддейности: Вечер на ученическите спомени на
родителите, Приз „Най-добър учител” и Еднодневен тренинг-дискусия между родители,
учители и ученици на тема „Образованието като ценност”. Арт ателиета „Островът на
мечтите” и „Моята култура”са били насочени към учениците от началния и прогимназиален
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курс. В ежемесечните сбирки са се включвали и родители като всички съвместно са
изработвали портфолио с културни артефакти, колажи от снимки, направени от участниците,
кукли с носии на различни етноси, весели моливчета, презентации. В изпълнение на проекта
е бил организиран „Летен етнографски клуб“. В него учениците, подпомагани от учители и
родители от целевата група са изучавали историческите, културните, природните и
етнографски забележителности на областта, събирали са предмети на етнокултурното
наследство, предоставени от хора от общността. В рамките на две седмици те са подготвили
традиционен празничен ритуал характерен за региона, който обединява българската,
ромската и помашката общност.
Публичността на дейностите и резултатите от проекта са били обект на кампания,
обхванала всички ученици и учители в училището, техните родители, широката
общественост в селото и представители на институциите. За целта са изготвени
информационни брошури, плакати, табели, тениски и 2 съобщения във в-к Топпреса.
Целите на проекта са постигнати. Подобрили са се процесите на социализация и
интеграция на учениците като се е постигнал баланс в съществуването на учениците между
две култури /българска и ромска/ и две религии /християнска и мюсюлманска/. Резултатите
от дейностите са довели до подготовката на родителите за подпомагане на образователната
интеграция на учениците, за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи.
Устойчивостта на резултатите се базира на взето решение за продължаване на
ежегодните арт ателиета, на уроци в автентична среда, уроци със смяна на ролите, връчване
на приз „Най-добър учител“. Планира се „Кът на семейството“ да продължи да бъде място за
формални и неформални срещи и за работа по други сходни проекти. Разработената в
рамките на проекта
„Модулна програма“ ще се прилага и в бъдещата работа в
мултикултурна среда.
Като добри практики се посочват обучението по модулната програма, уроците в
автентична среда, уроците чрез смяна на ролите, създаване на арт ателиета.
Проект „Къща за приятели-откриватели” № БС-33.15-2016-1-024/28.09.2016 г.
Бенефициент - ОДГ „Д- р Тодора Миладинова”, община Рила. Начална и крайна
дата на изпълнение на дейностите по проекта 01.10.2016г. – 30.06.2017г.. Целеви групи,
обхванати от проекта: деца –63, от които 27 от ромски етнически произход, учители – 4 и
родители – 30, от които 17 от ромски етнически произход
Проектът има 9 основни дейности. В рамките на дейност „Адаптация и социализация
на деца от етническите малцинства и приобщаване техните родители като равноправни
участници в образователния процес“ с цел подобряване на педагогическото взаимодействие
дете-учител-родител са прилагани комплекс от методи: методи, осигуряващи усвояването на
учебното съдържание (словесни, практически, репродуктивни, индуктивни, игрови); методи,
стимулиращи и мотивиращи учебните дейности (интерактивни, ролеви игри, учебни
дискусии); методи за включване на родителите в образователния процес (беседа, тренинг,
презентационни, обяснение, практикум и др.). Проведена е партньорска среща-разговор на
тема „Пътешествие в родителството - родители-деца-учители-участници в образователния
процес в детската градина”. С дейност по проекта са създадени в различните възрастови
групи : Клуб „Весели игри”; Клуб „Бащино огнище”; Клуб „Изследвай света около теб“ и
Клуб ”Приказно пътешествие”. Проведена е екскурзия с образователно-възпитателна,
развлекателна и интегративна цел, до град София, с посещение в: „Музейко” и „Мак
Доналдс”. С дейност по проекта е организирано провеждането на: „Синя детска градина”,
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осигурени са награди – шапки и тениски за децата от целевите групи. С дейност „Работа с
родители“ са организирани срещи с родители и е отбелязан международния ден на ромите. В
дейност „Застъпнически действия“ са проведени родителски срещи за разясняване на
необходимостта и ползата от детската градина и ролята й за социализацията и интеграцията
при подготовка на децата за училище.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е реализирана с изготвянето на
информационна табела, листовки, обяви, покани, шапки, тениски, публикуване на снимки от
изпълнение на дейностите на интернет-страницата на детската градина и Фейсбук.
Целите на проекта са постигнати. Реализацията на дейностите са помогнали за
решаването на затруднената адаптация и социализация на децата в детската градина, както и
за ефективно усвояване на преподавания учебен материал в задължителните подготвителни
групи, чрез осигуряване на пълноценно участие в образователния процес.
Очаква се в дългосрочна перспектива устойчивостта на резултатите от проекта да се
изразява в допълнителна подкрепа за ромските деца чрез осъществяване на успешна
социализация и изравняване на стартовите им позиции при постъпване в задължителни
подготвителни групи, чрез продължаване на работата за организиране на клубове.
Като добра практика участниците в изпълнението на проекта посочват включването
на наставник от ромската общност, както и на доброволци-ученици в резултат на което се е
постигнало по-ефективно мотивиране на родителите и децата за интеграция.
Проект „Бъдещето е толерантност“ № БС – 33-15-1-022/ 28.09.2016 г.,
Бенефициент на проекта е ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов. Партньор е
Сдружение „Институт Перспективи“. Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите
по проекта: 28.09.2016 г. – 28.09.2017 г. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици –40,
от които 17 от ромски и 17 от турски етнически произход, учители –5 и родители – 480, от
които 100 от ромски и 80 от турски етнически произход, доброволци - 118.
Дейностите по проекта са 10. В рамките на дейност „Толерантността като път за
развитие“ са организирани и проведени шест срещи-дискусии с родителите. Те са били
запознати с целите на проекта и етапите на реализацията му, обсъждани са понятия като
толерантност, дискриминация, причини за възникването им, мерки за преодоляването.
Доброволческият корпус „Активатори“ е бил ангажиран с провеждането на информационна
кампания за запознаване на младежите с възможности за развитие и надграждане на
младежкия потенциал в България, за кандидатстване за стипендии като са ползвани и
множество образователни инструменти от методологията на неформалното учене като –
симулации, ролеви игри, брейнсторминг, тиймбилдинг. Чрез разговори в неформална
обстановка по време на изпълнението на „Толерантноста в действие“ целевата група е била
запозната с националните и европейски образователни политики, насочени към
интегрирането на децата от етническите малцинства в социалния и обществения живот на
България и Европа. Осъществен е анализ от проведената работа на терен, изготвен е доклад,
който е послужил като по-нататъшна основа върху която се е разписал проект за общински
план – стратегия със заложени дейности за поетапна десегрегация на училища и за
преодоляване на вторично сегрегираните такива. Препоръките, заложени в доклада са били
взети под внимание при изпълнението на следващите дейности по проекта. Обучение „Подобри и по-толерантни“ е създало среда близка до реалната посредством прилагането на
симулационни и ролеви игри, така че младежите да се уверят в действителния реален достъп
до образование. Обучението «Младежи обучават връстници» насочва вниманието върху
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запознаването с гражданските права и формирането на гражданско самосъзнание у
младежите. Мултиплициране на опита «Съхрани и сподели» се е осъществил посредством
изготвянето и разпространението на информационни брошури. В резултат на предварително
осъществени контакти с няколко университета, група от ученици от 11 и 12 клас са посетили
в рамките на дейност «В крачка с образователните институции“ СУ „Св. Климент
Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Варненски Икономически Университет и С.А.
„Д.А. Ценов“.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е постигната посредством
осведомяване на обществеността чрез средствата за масово осведомяване – телевизия,
вестници, радио, чрез поставяне на информационни табели и брошури на видни места в
училището; чрез разработването на уеб сайт на проекта.
Целите на проекта са постигнати. Преодолени са негативните стереотипи и
дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи. Постигнат е диалог между
малцинствата и мнозинството на територията на община Свищов. Повишена е
информираността сред младежите от малцинството и мнозинството за същността на
толерантността и междукултурния диалог. Придобити са компетенции от учениците за
работа в реална мултикултурна среда.Осведомени са родителите на децата и учениците от
етническите малцинства за възможностите за социална реализация на децата им. Повишена е
компетентноста на ученици, учители и родители за работа в мултикултурна среда. Повишен
е делът на учениците и младежите от малцинствата на територията на община Свищов, които
са граждански активни и продължават да се обучават във висши учебни заведения.
Разработена е стратегия със заложени дейности за поетапна десегрегация на училища и за
преодоляване на вторично сегрегираните такива.
Устойчивостта на резултатите от проекта се постига чрез
прилагане на
придобитите компетенции в нови местни инициативи - изцяло с доброволен характер.
Планира се включване на участниците в проекта в групи на Сдружение „Институт
Перспективи“, които ще участват в международни младежки обмени по програма „Еразъм+“.
Част от участниците ще продължат своето висше образование в хуманитарни специалности.
Като добри практики се оценява съвместното разработване и прилагане от учители и
ученици на иновативни образователни методи, предоставящи възможност на участниците да
развиват ключови компетенции по специфични теми като „толерантност“ и „човешки права“
в защитена работна среда..

Проект „Образователна и социална интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства и социално уязвими групи в община Гоце Делчев” № БС–33-15-1009/28.09.2016 г.,
Бенефициент на проекта е Община Гоце Делчев. Начална и крайна дата на
изпълнение на дейностите по проекта: 28.09.2016 г. – 28.09.2017 г. Целеви групи, обхванати
от проекта: деца – 18, от които 7 от ромски етнически произход и 3 от турски етнически
произход, ученици – 1153, от които 115 от ромски етнически произход, 17 от турски
етнически произход и 2 от друг етнически произход, учители – 11, родители – 40, от които 13
от ромски етнически произход и 6 от турски етнически произход, доброволци 2.
Дейностите по проекта са 6 като в зависимост от включените целеви групи те са били
ориентирани както следва: „Обучителни семинари“ – с включени над 900 деца и ученици и
над 30 родители. На базата на предварително направени проучвания и дефиниране на
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основните теми и проблеми, са били подготвени мултимедийни презентации и обучителни
програми с игри и упражнения, подходящи за деца от различни възрасти. Обучителните
семинари са дискутирали по темите „Толерантност” и „Борба с агресията”. С ученици от
различни възрасти и различен произход /от селски и градски училища, от различен етнически
произход – български, турски, ромски, от различен социален статус и др./ са се провели
интерактивни уроци с различни игри, презентации, дискусии и упражнения за медитация и
релаксация. Неформалните уроци са били представени и с участието на родители по време на
проведените две екскурзии. В рамките на дейността са проведени и обучения по български
език в детска градина „Детелина”, в която се обучават много деца от етнически малцинства,
както и индивидуални консултации на ученици, които имат затруднения. „Допълнителни
занимания и подкрепа“ е втората планирана дейност по проекта. В нея са били включени над
400 деца и ученици и над 40 родители. Тя е била насочена към деца и ученици със
затруднения в процеса на обучение като те са получили различни учебни материали,
безплатен обяд, билети за кино. С подрастващите са работили педагози и психолози. В
рамките на тази дейност е организирана екскурзия до Цари Мали Град и Царска Бистрица
като награда за един клас с най-малко отсъствия и най-много прояви на съпричастност и
сътрудничество. «Консултации с психолог» е третата дейност. Тук психолог е предоставил
психологически консултации за деца и техните родители, направени били психологически
статуси и психодиагностика на някои от децата с увреждания или с обучителни затруднения.
В продължение на 9 месеца е функционирал „Родителски клуб“, обхванал 20 родители.
Неговата дейност е била насочена към подкрепа на децата в обучителния процес и превенция
на отпадането им от училище, насърчаване на родителите в дух на уважение към училището
и обществото. Провеждани са неформални обучения по толерантност, дискусии по темите на
детското възпитание и потребностите на децата в различни възрасти, връзката училище –
семейство и др.
Публичност на изпълняваните дейности по проекта е осъществена чрез
публикуването на статии в регионалния вестник, интернет медии, публикации във Фейсбук,
интервюта по Радио „Благоевград”, за Общинското радио в Гоце Делчев и за кабелна ТВ
„Кабел Сат Запад”.
Целите на проекта са постигнати с реализиране на много разнообразни форми и
иновативни методи за работа с деца, ученици, родители, които водят до по-пълноценна
социализация и образователна интеграция на децата и учениците. Постигнато е подобряване
на говорните умения, на социалните компетенции, на подобряване саморегулацията и
уменията за общуването.
Устойчивост на проектните дейности се постига като Община Гоце Делчев ще
продължи да изпълнява като част от превантивната си програма част от дейностите, които са
реализирани по проекта, а именно – безплатни билети за кино като форма за подкрепа и
поощряване, безплатен обяд за деца в риск от отпадане от училище, консултации с психолог,
домашни посещения, презентации и обучителни семинари по толерантност и борба с
агресията.
Като добри практики от проекта се оценяват инициативите за осигуряването на
безплатен билет за кино, безплатен обяд в училище, семинари по темите „Толерантност” и
„Борба с агресията, организираната екскурзия за „Най-добрият клас”, осигурените
консултации с психолог, провеждането на домашно посещение от заинтересован специалист
от етническата общност като форма за работа на терен със семействата, допълнително
изучаване на български език в детската градина, насочено към деца, чийто майчин език не е
български език.
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Проект „Неформалното образование в училище като средство за социализацията на
ромските деца” № БС – 33-15-1-006/ 28.09.2016 г.,
Бенефициент на проекта е ОУ „Неофит Рилски” с. Дерманци. Партньор е Сдружение
„Екомисия 21 век”. Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта:
01.09.2016 г. – 31.05.2017 г. Дейностите по проекта са общо 7. По първата дейност
„Театрално студио“ се е работило върху развитие на артистични умения и социализация на
учениците посредством участие в общи празници, творчески и социални изяви. Така се е
съдействало за развитие на детската гласово говорна култура, на уменията за правилен изказ
на български език, за развитие на детската памет, концентрация на вниманието. В дейност
„Творилница“ децата от ромски произход са приобщавани към училищната среда, чрез
повишаване на сръчността и креативността им. Спортен клуб „Шампион” е функционирал
активно в продължение на 7 месеца като чрез участието в спортни занимания се е постигнало
приобщаване на учениците към училищния живот и се е подобрила физическата им култура.
Привличане на доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от
образователната система е цел на следващата основна дейност на проекта „Клуб на
доброволеца“. С дейност „Обучения в социални и граждански умения“ са проведени 3
обучения в социални и граждански умения, предназначени за членовете на Ученическия
съвет на теми: ”Комуникация – как да се представим и общуваме с околните“; „Аз и светът
около мене”; „Ползите от образованието, което отваря врати”. Следваща дейност по проекта
е „Обучения на родители“. В продължение на 6 месеца са се организирали срещи-дискусии и
три обучения с цел повишаване на родителската мотивация и капацитет за стимулиране на
децата за редовно посещение на учебните занятия и активно участие в учебния процес.
Констатирана е промяна в отношението им към труда на учителите и усилията, които те
полагат да задържат всяко дете в училище далеч от улицата и лошите навици; повишила се е
ангажираността на родителите към училищните проблеми и задълженията им като родители.
Публичност на изпълняваните дейности по проекта е постигната с публикувана
информация за проекта в интернет пространството чрез училищния сайт, сайта на проектния
партньор „Екомисия 21 век“, фейсбук; публикации на страниците на вестник „Дневник“, във
вестник „За Луковит”. За популяризиране на проекта е допринесло и организирането на
спортни състезания и Коледен базар, на който са били представени картички, изработени от
учениците.
Целите на проекта са постигнати. Повечето деца от клубовете са се включвали с
желание в различните училищни мероприятия. Подобрили са се концентрацията на
учениците в учебните часове, уменията им да учат и възприемат нови знания в неформална
среда.
За постигане устойчивост на проектните дейности предстои да се приложат всички
позитиви и добри практики, които са се реализирали по време на проекта. Ръководителите на
клубове са високо мотивирани да продължат дейностите и да работят активно по
включването на ученици и родители в последващи и продължаващи занимания.
Като добра практика се оценява учредяването на доброволчески клуб. Определя се,
че по този начин се постига устойчивост на проекта в областта на една нова форма за
социализация на ромските деца, която успешно би могла да се мултиплицира в други
региони на страната. Участието в Международен ден на доброволеца в град Ловеч и срещата
на новоучредения клуб с дългогодишни доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“, както
и с ЕСД доброволци от Италия и Литва.
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Проект „Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от етническите
малцинства в детските градини на Община Нови пазар” №БС-33.15-1-021/29.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Община Нови пазар. Начална и крайна дата на
изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г. - 30.06.2017 г.. Целеви групи,
обхванати от проекта: деца – 188, от които 71 от ромски етнически произход, 63 от турски
етнически произход и 5 от друг етничски произход; учители – 15; родители 176, от които 62
от ромски тнически произход, 60 от турски етнически произход и 5 от друг етнически
произход.
Проектът има 3 основни дейности, в които са участвали детски градини в общината. С
първата дйност са разработени и въведени програми за работа с деца от етническите
малцинства с цел социализация и развиване на говорните умения в 8 тематични наравления и
са съобразени с възрастовите особености на децата и нормативните изисквания на МОН за
надграждане на знанията от задължителната учебна програма. С втората дейност са
разработени и въведени програми за работа с деца от етническите малцинства в
образователни направления „Природен свят”, „Труд и техника” и „Изобразително изкуство”.
Предметите от всяко занятие са били изложени на видно място в детските градини и с тях са
участвали в изложба в Общинската художествена галерия. С дейността „Работа с родителите
за разясняване на ползите от образованието на децата от етническите малцинства и
преодоляване на негативни стереотипи” са създадени клубове на родителя „Активен
родител” с цел привличане на родителите и ангажирането им с учебно-възпитателния процес
на техните деца, което от своя страна е оказало положително въздействие за участието на
децата в проектните дейности.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта: изготвени са
информационни табла, диплянки, презентации, публикация в електронния вестник „60–ият
град” и във вестник „Магията на книгите днес“, интервюта по местната телевизия „Часът на
Нови пазар” и по радио „Хоизонт“.
Целите на проекта са постигнати. Намалени са безпричинните отсъствия, допускани
предимно по финансови причини. Родителите са ангажирани пряко в дейностите и темата на
кръглата маса за толерантността между хората е предизвикала истински дебат между
участниците. Родители от различните етноси са доволни от включването им в проектни
дейности и се ангажират да бъдат винаги в помощ на учителите.
Устойчивост на резултатите: Създадените родителски клубове ще продължат да
функционират като оказват съдействие по осъществяване на дейностите за създаване на
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст.
Като добра практика от проекта се посочва допускането на родители на практически
занятия с децата, а не само на тържества и установени ритуали в детската градина.
Проект „Синергия за качествено предучилищно образование“ № БС 33.15-1011/28.09.2016г.
Бенефициент на проекта е Детска градина „Българче“, гр. Враца. Начална и крайна
дата на изпълнение на дейностите по проекта: 28.09.2016 г.- 28. 07.2017 г.. Целеви групи,
обхванати от проекта: деца – 152, от които 60 от ромски етнически произход; учители – 13;
родители – 45, от които 15 от ромски етнически произход; доброволци – 16.
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Проектът има 3 основни дейности. В рамките на дейност „Мотивиране на родители от
ромски произход за подкрепа на децата си при активно участие в образователния процес“ са
организирани и проведени няколко родителски срещи с цел информиране за дейностите,
проучване на нагласите и стимулиране на родителската активност да водят редовно децата в
детската градина, да са съпричастни на дейностите, извършвани в детската градина и да се
провокира желание за последващо активно общуване с педагозите и в общността за
подобряване благосъстоянието на децата и подготовката им за училище. Подготвени и
проведени са три интерактивни форми - социално-педагогически тренинг с включени: игри
за ценностна мотивация, образователни интерактивни игри, решаване на казуси, анкети,
оценка на потребностите, обратна връзка. С дейност по проекта са сформирани три клуба по
интереси „Обичам природата“, Клуб „Пъстра броеница“ и Клуб „Заедно пеем и танцуваме“,
които работят на принципа на интеракцията с цел подпомагане личностното развитие на
основата на съпреживяване, диалог, съвместно разрешаване на проблеми и обратна връзка. В
хода на изпълнение на груповата интеракция в действащите клубове е създадена спокойна
атмосфера, зачитане на чувствата и изразяването на индивидуалните преживявания на всеки
участник, разговаряне за проблемите и валидизиране на постиженията. Ръководителите на
клубовете са прилагали методите на ролево проиграване, симулации, обучение чрез
преживяване, обсъждане, кооперативно учене и др. С дейност по проекта е създадена детска
площадка за игри на открито в двора на филиал с. Нефела с монтирани от средства на
детската градина детски съоръжения и боядисани със средства от проекта детски уреди.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта: изработени са папки и
химикалки с лого на проекта и използвани във формите за работа с родителите и учители с
описание на целите и основните дейности, както и очакваните резултати от проектните
дейности. От стартирането на проекта до края на изпълнението е публикувана текуща
информация за дейностите на сайта на детската градина.
Целите на проекта са постигнати. Повишен е интереса на децата към занимания,
развиващи техните знания и умения, което от своя страна снижава изблиците на агресия,
намалява тревожността и неспокойствието на деца от уязвимите групи.
Устойчивост на резултатите. Предвижда се продължаване на функционирането на
трите центрове по интереси в разновъзрастовите групи в кв. Кулата и с. Нефела, както и
работа по създадените програми от привлечените специалисти. Предвидено е учителите от
двете групи да предадат опита си за принципите и спецификите при общуването с родители
от ромската етническа група, придобит от проведената по проекта кампания „от врата до
врата“ .
Като добра практика от проекта се посочва методиката на работа с елементи на
музикотерапия като работещ модел със силен ефект върху всички деца, която снижава
изблиците на агресия, намалява тревожността и неспокойствието на деца от уязвимите групи.

Приоритет 3 „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за
съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства“
Проект „Традициите-път към толерантност” № БС-33.15-3-002/ 30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна. Начална и крайна
дата на изпълнение на дейностите по проекта: 30.09.2016 г. - 29.09.2017 г.. Целеви групи,
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обхванати от проекта: ученици – 80, от които 34 от ромски етнически произход, 3 от турски
етнически поизход, и 2 от друг етнически произход; учители – 4, родители 20, от които 17 от
ромски етнически произход, 2 от турски етнически произход и 1 от друг етнически произход,
доброволци 4.
Проектът има 8 основни дейности. С първата дейност „Да работим в екип“ е изготвена
презентация за представяне на проекта, организиране на информационна среща на
бенефициент, родители и и ученици от различни етнически групи, както и представители на
местната ТВ и вестник за представяне на идеята на проекта, включване на медии и родители
и тяхната роля при реализирането му. С вторта дйност е създаден клуб “Край трапезата“ и са
проучени различни обреди, обичаи и традиции край трапезата при различните етноси.
Изградени са умения за засаждане на разсад от различни сортове зеленчуци и подправки. С
третата дейност е създаден клуб “Творчество и красота“ за изучаване на декоративноприложно изкуство, моделиране. Изработени са символи за украса, свързани с различни
празници на етносите и запознаване с традиционните им занаяти и професии. Организирани
са тематични изложби: „ Коледа е“, „ Бели и червени, сръчни и засмени“ и изложба „ С дъх
на пролет“. В клуб „ Традиции и обичаи”, създаден с четвъртата дейност са изучени и
възпроизведени някои народни обичаи и обреди характерни за различните етноси –
Коледуване, Банго Васил, Лазаруване, Еньова буля, ритуалът „Къносване“ и др.. Отбелязан е
Световния ден на майчиния език с творческо състезание „Светът е за всички“. Създаден е и
клуб „Етноритми“, в който са разучени и представени пред публика съвременни танци с
вплитане на характерни етноритми. С дейността „Личности и събития от нашия град»
учениците са издирили материали и изготвели презентации по темите: “Каварненското
въстание”, “Културно-исторически забележителности в Каварна” и “Личности от нашия
град”. С дейността “„На крилете на мечтите“ всеки клуб е представил най-интересното от
своята програма. Организирано е модно ревю на фолклорни носии, конкурс за рисунка и
разказ на тема „С дъх на лято“ и др. Интерес е предизвикан с организираната Творилница,
където участници и гости на празника са могли да изработят изделие за спомен. В рамките на
дейност .„Да опознаем забележителностите на нашата родина” учениците са се запознали се
с богатото културно-историческо наследство, като Тракийската гробница, гробницата на
Демир Баба, Етнографски комплекс в Разград, Дворът на Кирилицата в Плиска и др.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигната с: репортажи
по местната кабелна телевизия за дейностите по проекта и по радио „Добруджа“; публикации
в местния вестник; сайт на проекта; страница във Фейсбук; изработване на обозначителна
табела указваща периода за реализиране на проекта; издаване на сборник с най-добрите
практики за работа с ученици от етническите малцинства и диск с презентации към някои от
уроците.
Целите на проекта са постигнати: Намален е броят на неизвинените отсъствия.
Засилена е комуникацията на учениците от различни етноси. Ромските деца са станали посамоуверени, по-сигурни в собствените си възможности. Активирана е и родителската общност,
посещавайки изявите на своите деца, особено на тези от ромски произход.

Устойчивост на резултатите. Добрите практики, презентациите, рефератите и др
материали успешно ще се използват в часовете на класния ръководител и в извънкласните
дейности. Много ценно помагало за учителите и възпитателите от училището е отпечатаният
сборник с разработените уроци, сценарии и практически упражнения. Опитът на
преподавателите, работили по проекта, е споделен на педагогически съвет с останалите
колеги и ще допринесе за успешната работа с учениците с етнически произход .
Като добра практика от проекта се посочват: творческото състезание „Светът е за
всички “, танцовия спектакъл „Весел хоровод “; възстановката на обичаите „Банго Василий“
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и „Еньова буля“, изработването на експонати за изложбите „ Коледа е“, „Бели и червени,
сръчни и засмени“, изложба „ С дъх на пролет“ и празника на етническата толерантност „На
крилете на мечтите“.
Проект „Традицията живее чрез нас“ №БС-33.15-3.003/30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков.
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 03.10.2016 г. – 30.06.2017
г. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици – 46, от които 15 от ромски етнически
произход и 1 от друг етнически произход; родители - 15, от които 5 от ромски етнически
произход, доброволци - 5.
Проектът има 4 основни дейности. С първата дейност „Сформиране на групи по
интереси“ са сформирани работни групи по интереси: В ателие „Дъга” са изучавани
историята, бита и традициите на етносите в Самоков, изработени са рисунки, приложни
предмети и сувенири с етноелементи; В клуб „Фолклорен калейдоскоп” са изучавани
празничните календари на българи и роми, търсейки обединяващото в традицията и е
изработен сценарии за тържествено отбелязване на големите празници, изпълнявани са
възстановки на обредите; В клуб „Аз, ти , той – ние сме специални” са изучавани историята,
бита и традициите на етносите в Самоков поднесени във формат съобразен с нуждите на
учениците със СОП, с което се обогатяват знанията им, развиват се творческите им
способности, стимулира се активността им за общуване. С дейността „Празничен календар“ е
изработен празничен календар на основните етноси за Самоков, събирани се материали за
обредността и ритуалите в тях, подготвени са сценарии за възстановка и план за
провеждането им: Коледа, Банго Васили, Поклади – празник на прошката и огъня, Петльов
ден/Ихтимя, Баба Марта – празник, свързан с кръговрата на живота и събуждането на
природата, Тодоровден/Конски Великден/, Благовец, Лазаровден и Цветница, Осми април –
Международен ден на ромите, Великден/Патраги, Гергьовден/Ерделез, Еньовден – ден на
слънцено и здравето. В рамките на следващата дейност е организирана екскурзия в с. Горно
Драглище и в Банско, където са организирани на място демонстрации на различни занаяти. В
рамките на дейността „Моето различно лято“ учениците са били на гости в грънчарска
работилница за запознаване с грънчарския занаят и са имали възможност сами да изработят
глинен предмет. С посещението на открития музей „Самокови“ са се запознали с историята
за добиване на желязо.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигната с: изготвени
материали за местните медии под формата на статии, снимков материал, интервюта,
отрязявайки дейностите по проекта. Информация за постигнатото е публикувана във в-к
„Самоков 365“ и в регионален канал ”Рила“. Изготвени са празничен календар,
информационни материали за традициите и обичаите, както и брошура по проекта.
Целите на проекта са постигнати: Утвърдено е културното многообразие на
етническите малцинства като обща ценност. Чрез извънкласни и извънучилищни форми на
обучение е представена културната специфика на отделните етнически малцинства.
Създадена е атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство на деца от
ромски и български произход. Повишена е интеркултурната компетентност на учители за
работа в мултиетническа среда. Създадени са предпоставки ромската култура да се
възприема като част от българската национална култура. Разширени са взаимните контакти
между българските и ромските деца и е развит творческият потенциал на децата, чрез
докосване до различни изкуства и провокация на творческото им въображение. Задържани са
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в училище деца от малцинствен произход чрез извънкласни и извънучилищни форми на
работа и е осъществена успешна интеграция на ромските деца сред българските им
връстници.
Устойчивост на резултатите. Създадените форми на извънкласни дейности ще
продължат да работят като структура с важно обществено значение и след приключване на
проекта. Изработените информационни материали ще се използват в бъдещата работа.
Активно ще бъде използвана новосъздадената материална база.
Като добра практика от проекта се посочват: работата с ученици със СОП и
приобщаването им към общността и фолклорното богатство; екскурзиите от типа посещение
на селска къща и участие в дейности нехарактерни за градското дете, което повишава
креативността на учениците, възможността да усетят атмосферата на народния бит, да
облекат народна носия, да научат нови стъпки на народни хора, да запеят народни песни,
излизането сред природата и осъзнаване на разрушенията, които човекът й нанася,
получаване на знания от придобития опит – имената и целебността на билките учи, че
природата е част от живота на човека и трябва да се пази.
Проект „Различни, но заедно“ № БС–33.15-3-015/30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Професионална гимназия по облекло и дизайн
„Евридика“, гр.Кърджали. Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта:
30.09.2016 г. – 30.06.2017 г. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици – 30, от които 20
от ромски етнически произход и 10 от турски етнически произход; учители - 7, от които 1 от
ромски произход; родители - 30, от които 20 от ромски етнически произход и 10 от турски
етнически произход.
Проектът има 3 основни дейности. С първата дейност са сформирани 3 групи на
ученици от 9 до 12 клас, възоснова на проучване на техните интереси: „Етносите в нашия
регион; „Кулинарни традиции“ и „Фотографска палитра“. Избрани са по двама родители към
група и са изработени правила за участниците в групите, както и програми за обучителните
модули, практически ориентирани, разработени по атрактивен за учениците начин. В
рамките на втората дейност са организирани ежеседмични дейности в трите клуба:
изследователска дейност от учениците и учителите свързана с традициите и обичаите на
различните етноси – празници, начини на празнуване, обредни гозби и ястия, обредни песни
и етимология на имената при различните етноси; посещение на Регионален исторически
музей; организиране на срещи с родители, роднини и съседи; създаване на кът ,,Моят етнос”,
който включва предмети от бита и подбрани материали от изследователската дейност;
представителни изяви на празниците Банго Васил; Великден и Къна; изготвяне на
компютърни презентации; създаване на фотоизложба отразяваща дейността на клубовете и
издаване на празнично-обреден календар на етносите от региона. С третата основна дейност
е организирано и проведено двудневно обучение на тема „Ефективно общуване в
мултикултурна среда”, на което са обсъдени съществуващи проблеми в общуването,
свързани с етническата принадлежност и преодоляването на стереотипи основани на
културните различия на етносите в региона.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигната с
изработване на информационни материали - диплянки и информационна табела. Проведени
са две пресконференции при стартиране и завършване на проекта. Информиране на
обществеността за хода на изпълнение на проекта, чрез интернет сайта на училището и
регионалните медии.
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Целите на проекта са постигнати: обогатена е интеркултурната компетентност на
учениците, чрез изследователска дейност свързана с традициите, обичаите и фолклора на
различните етноси в региона; дадена е възможност на учениците от трите клуба да изградят
личностни качества, като приемственост, толерантност и ангажираност; учениците са
усъвършенствали българския език и са повишили интереса си към учебния процес и не на
последно място са приобщени и ангажирани родителите към живота и дейността в училище.
Устойчивост на резултатите. Ще продължат дейности по интереси сходни на
клубовете, под формата на допълнителни занимания с учениците.
Като добра практика от проекта се посочва включването и повишаване на
ангажираността на родителите в училищния живот.

Проект „Етнокалейдоскоп” № БС-33.15-3-012/30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Центърът за подкрепа на личностното развитие, Бургас.
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г.- 01.10.2017 г.
Целеви групи, обхванати от проекта: децa 5 от арменски произход; ученици – 25, от които
10 от арменски етнически произход; учители 3; родители - 30, от които 15 от арменски
етнически произход; доброволци 10.
Проектът има 4 основни дейности. С дейността „Разработване на празничен арменскобългарски календар“ е разработен календар с празниците на арменския и българския народ. В
рамките на дейността „Проучване, систематизиране и заснемане на обекти, свързани с
живота на арменците и българите в Бургас“ е направен подбор и проучване на характерни
обекти, свързани с живота на арменската и българската общност в Бургас /къщи, паметници,
църкви и др./, които са били фотографирани. Участниците в проекта по този начин са се
запознали с бита и културата на двата етноса и е провокиран интереса им към историята и
етнографията на арменци и българи. С организиране на културно-етнографската експедиция
„Магията на Странджа” децата и учениците от арменски и български произход са се
запонали с особеностите на Странджа планина, бита и културата на местното население. На
организираното финално парти за участниците в проекта са раздадени награди за
участниците в проекта, като всеки от тях е получил и сертификат за участието си, както и
предметна награда. Отпечатан е календар със снимки от дейностите по проекта.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигната с:
публикации в медиите, фейсбук и в сайта на ЦПЛР-Бургас, раздадени флайери и др.
рекламни материали.
Целите на проекта са постигнати: Въведени, приложени и развити са ефективни
форми на интеркултурно образование, насочени към съхраняване и развитие на културната
идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Подпомогнат е процесът за
превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и
духовно развитие на децата и младежите.
Устойчивост на резултатите. Създадените в рамките на проекта нагласи за взаимно
уважение, толерантност и разбирателство между етносите ще се превърне в източник и
фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на участниците в проекта. Те ще бъдат
включени в различните форми на ЦПЛР-Бургас, според техните предпочитания и интереси.
Ще участват в различни конкурси, фестивали, пленери, концерти и други, организирани от
ЦПЛР-Бургас. Ще продължи развитието и задълбочаването на приятелските и партньорски
отношения с арменската общност в града.
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Като добра практика от проекта се посочват: посещението на църковните ритуали на
българска и арменска сватба и българско и арменско кръщене и изготвянето на празничен
арменско-български календар.
Проект „Род мой - живот мой“ № БС – 33-15-3-010/ 30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е СУ “Димитър Гачев“, град Пазарджик. Начална и
крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г. – 30.09.2017 г.. Целеви
групи, обхванати от проекта: ученици – 88, от които 44 от ромски етнически произход и 44
от турски етнически произход, учители – 6, родители – 20, от които 10 от ромски етнически
произход и 10 от турски етнически произход, 50 доброволци.
Дейностите по проекта са общо 9. Съвместно между ученици, родители и учители са
проведени пет от тях - Клуб по приложно изкуство „Искрица от миналото”, Музикална
студия „Бащино огнище“, Клуб „Здравословното хранене в моя дом - традиции и бъдеще“,
Клуб „Родова памет – баба и внуче”, Клуб „Занаятите на моите деди”. Ориентирана само за
ученици е дейността Клуб „Дигитално студио – светът около мен“. В организираните
тематични клубове, учениците са усвоили много нови умения и знания – рисуване с
техниката Ебру върху водна повърхност, плетене на кошници за цветя, пана; запознали са се
със занаята кaзacлък и са направили гривни, гердани, пискюли; запознали са се с традициите
на ромския етнос, с придружаващите различните ритуали песни и танци; участвали са със
свои изпълнения на редица училищни празници – Василица, ден на таланта и концерт по
случай патронния празник на училището. По дейност от проекта учениците са изработили
кулинарен празничен календар с ромски, турски и християнски ястия. Научили кои храни са
полезни, запознали са се с понятията диета и хранителен режим. Беседвали са за
здравословно хранене за тийнейджъри, за ползата от спортуването. Изработили са постери за
храната на турската традиционна кухня. По време на работата на клуб „Родова памет“
малките ученици научили какво е род, какво е памет и родова памет, родословно дърво,
както и са се запознали със старите обичаи в ромската махала, посетили са Етнографския
музей в града, направили са изложба на старинни предмети, разучили са детски игри от
времето на своите баби. Запознаването със старите и характерни за етносите занаяти като
калайджийство, ковачество, каруцарство, кошничарство, казаслък е разширило познанията
на учениците, подпомогнало е процеса за превръщане на културното многообразие в
източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите. В клуб
„Дигитално студио“ учениците събрали информация за изработката на училищен бюлетин, в
който да се отразят изявите на отделните клубове като всеки месец – в продължение на 9
месеца бюлетинът е бил отпечатван. Създадени били компютърни анимации, колажи и
плакати на тема „Моето училище“. Представени били компютърни презентации на важните
събития в живота на училището: за празниците на различните етноси, за известните роми по
света и в България. Създадена била електронна книга по избрана от тях приказка от ромския
фолклор. Използвайки графични редактори учениците изработили картички за празниците,
покани за проекта, диплянки, постери с цел популяризация и утвърждаване имиджа на
училището сред обществеността. В резултат на участието си в клуба, значително се
подобрили езиковите умения на подрастващите при писането със съответните компютърни
програми. Научили се да намират най-важната информация в интернет пространството, да я
обобщават, синтезират и презентират.
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Публичност на дейността и резултатите от проекта е постигната посредством сайта
на училището, създадената от самите ученици Фейсбук страница на проекта, изработените
диплянки и плакати.
Целите на проекта са постигнати. Повишена е езиковата култура на учениците,
обогатена е тяхната лексика и комуникативните им способности, развили са се артистичните
им заложби, изградена е по-благоприятна училищна среда и е подобрен диалогът родителиученици-учители.
Устойчивост на резултатите ще се постигне със създадената богата материална база
от костюми, инструменти, както и вече обучените ученици.
Като добри практики се посочват изявите на учениците пред родителите им и други
гости от общността на Коледното тържество, на празника Василица и екскурзията до гр.
Копривщица.
Проект „Многоликата етнокултура“ № БС–33-15-3-014/30.09.2016 г..
Бенефициент на проекта е ПГ „Петър Парчевич“, град Раковски. Начална и крайна
дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.12.2016 г. – 01.07.2017 г. Целеви групи,
обхванати от проекта: ученици – 67, от които 37 от ромски етнически произход и 15 от
турски етнически произход, учители – 6, родители – 67, от които 30 от ромски етнически
произход и 15 от турски етнически произход, 15 доброволци.
Дейностите по проекта са общо 3. В рамките на проекта са създадени групи по
интереси, обхванати от трите основни дейности: „Проучване-етноси-решения“,
„Традиционен календар на етносите“ и „Спортуваме заедно“. Акцент в първата дейност на
проекта е провеждането на серия от анкетни проучвания, целящи да се идентифицира
проблема с приобщаването на учениците от ромски произход, отношението на учениците
към тяхното здраве, нивото на агресия между учениците в училището и желанието им за
надграждане на образованието. Проведено е и обучение на ученици и родители, на което е
разяснявана темата за толерантността, отбелязан е Денят на толерантността, учениците са
изготвили табло с основни послания за успешна комуникация, дипляни с призив „Бъди
позитивен“, стенни и джобни календари, табла, плакати, снимки. В рамките на втората
дейност е било организирано честване на празниците Банго Васили, Коледа, Гергьовден,
Рамазан Байрам и Голяма Богородица. При третата дейност учениците са били ориентирани
към формирането на два отбора – по футбол и по волейбол като освен развиване на
физическа култура, те са усвоили умения за добра комуникация , равноправие, толерантност
и работа в екип.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е постигната посредством
изготвените различни по тематика брошури, табла, календари, листовки, плакати, покани,
снимков материал и тяхното разпространение сред представители на местната общественост.
Целите на проекта са постигнати. Изградени са уважение към културата и
традициите на етническите малцинства в местната общност и умения за междукултурно
общуване.
Устойчивост на резултатите от проекта с опознаването на традиционните празници
на различните етнически групи, тяхното уважение и разбиране, тяхното съвместно
отбелязване ще продължи. Планирано е доразвиване на създадените групи по интереси и
включването в тях на ученици и родители.
Като добри практики се оценяват създаването на портфолио на групите по интереси,
както и на ученическо портфолио на участник в група по интереси.
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Проект „Извънкласните форми – фактор за ефективна работа в интеркултурна среда“
№БС-33.15–3–007/30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Св.Паисий Хилендарски”, с. Стоил
войвода, община Нова Загора, област Сливен. Партньор е Община Нова Загора. Начална и
крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г. – 30.09.2017 г. Целеви
групи, обхванати от проекта: ученици –40, от които 20 от ромски етнически произход, 8 от
турски етнически произход и 5 от друг етнически произход, учители – 3, родители – 60, от
които 31 от ромски етнически произход, 10 от турски етнически произход и 5 от друг
етнически произход, доброволци – 32.
Проектът има 15 основни дейности. Дейност „Красотата на света е в многообразието“
е свързана с представяне на проекта и определяне на целевите групи. В рамките на тази
дейност са сформирани три ателиета: “Кои сме, от къде идваме, накъде отиваме?”, “Музиката
и танците – универсално средство за общуване”, „Погледни през моите очи”. В дейността
симулационна игра „Алфа и Бета”, чрез метода на общокултурните симулации учениците
стигнали до разбирането за най-важните човешки ценности, независимо от етническите
различия. В дейността наречена „Нашата Вавилонска кула – симулационна игра за
сближаване“ на учениците е била представена библейската легенда за Вавилонската кула. Те
са били разделени на 2 групи и поставени в ситуация да построят собствена кула с цветни
кубове. След практическата дейност са коментирани причините за неуспеха на едната група –
разногласия, прекомерен стремеж към лидерство, липса на екипна работа и др. Чрез
дейността се е реализирала целта за преодоляване на междуличностните различия на
учениците, бъдещи партньори в екипната дейност и достигане до убеждението за
необходимост от екипна работа за постигане на дадена цел. В дейността „Изследователска
дейност“ изследователската дейност е реализирана по два начина: чрез теренна работа за
събиране на данни по темата от информатори, представители на различните етноси и чрез
издирване, обработване и съхраняване на информация от електронни източници. С
дейностите „Музиката – универсално средство за общуване“ и „Танцът – универсално
средство за общуване“ е постигната целта за обогатяване знанията и уменията на учениците
за музиката и танца като универсално средство за общуване. Тази цел е доразвита със
следващите дейности по проекта: „Приложно изкуство“ и „Литературно и словесно
богатство“. С участниците в целевите групи са реализирани две екскурзии – до с.Ябланово и
до гр. Стара Загора. Учениците са посетили село с турски етнически състав и са наблюдавали
ромски традиции и обичаи, техните характерни песни и танци. Тази цел е доразвита и с
организирането на седмица на „Етническата кухня“. Във финалната дейност по проекта
„Панаира на етносите“ децата по колоритен начин са представили съответния етнос като:
исторически корени, религия, песни, танци, пословици и поговорки, представили
възстановка на обичаи, образци от материалната култура /предмети на бита, сувенири,
специфична обредна храна, занаятчийски изделия, част от които изработени от самите тях/.
Присъствали са общественици, родителската общност, представители на партньорската
организация и местни общински медии.
Публичност на дейността и резултатите от проекта е реализирана посредством шест
радиопредавания по училищното радио, шест информационни бюлетина, представени на
информационна стена за училищната аудитория. Представители на целевите групи са
гостували в местната телевизия ТВ „Яница” с представяне дейностите по проекта.
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Целите на проекта са постигнати. Участниците в целевите групи задълбочили
знанията си за историята и културата на своя етнос и осъзнали собствената си уникалност.
Чрез проектните дейности те стигнали до убеждението за общочовешките ценности,
независимо от етническите различия. В поведението на децата се наблюдава по-висока
комуникативност в посока на взаимно уважение.
Устойчивостта на резултатите се възприема като дългосрочен процес, свързан с
възможността за пренасяне на придобитите знания и формираните отношения в бъдещите
семейства на децата и използването им за възпитаване на следващото поколение. Планира се
целите на проекта да продължат да бъдат развивани като се търси по-нататъшно
финансиране на дейностите.
Като добра практика се посочва финалната изява „Панаир на етносите”.
Проект „Приказка без край” № БС – 33-15-3-006/ 30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е ОУ “Васил Левски“, с.Караджово. Начална и крайна
дата на изпълнение на дейностите по проекта: 01.10.2016 г. – 31.07.2017 г. Целеви групи,
обхванати от проекта: ученици – 30, от които 16 от ромски етнически произход и 5 от турски
етнически произход, учители – 3, родители –60, от които 32 от ромски етнически произход и
10 от турски етнически произход, 10 доброволци.
Дейностите по проекта са 7. В дейност „Словесно-изпълнителска дейност“ учениците
в продължение на 10 месеца са участвали в различни тържества, посветени на традиционни
празници като Коледа, Нова година, Василица, Международен ден на книгата,
Международен ден на ромите, 24 май - Ден на славянската писменост, просвета и култура,
Детски ромски фестивал „Отворено сърце”, Благотворителна вечер на училището, Творчески
лагер – хижа „Скалните мостове”; правили са драматизации на литературни произведения от
ромски, турски и български фолклор; научили са се художествено да интерпретират
текстове в проза и стихове. Създаден е Клуб „Приказка от мен за теб”, в който ученици от
трите етноса чрез участия в сценични изяви са подобрили словесните си умения. В рамките
на “Музикално-сценична дейност“ е бил създаден Клуб „Музикална планета”, в който
участвалите деца под ръководството на своите преподаватели са работили за развиване на
музикалните си способности и за изява на творческата си индивидуалност. По време на
изпълнението на дейността „Приложна дейност“ е създаден Клуб по приложни изкуства
„Шарена магия”. Учениците са се учили да изработват изделия с естетическа и декоративна
стойност, чрез придобиване на специфични умения за работа с хартия, кожа, естествени
материали, дърво, стъкло и керамика. Участието в Детския ромски фестивал „Отворено
сърце”, гр.Велико Търново е ангажирал ученици от трите сформирани клуба, учители и
доброволци. Създаден е кът на училището, представящ дейността на клубовете и пред
публика са били представени творческите изяви на учениците. Оргнизирана е
Благотворителна вечер на ОУ”Васил Левски”, която е имала широк обществен отзвук. За
целта е била подредена изложба от изработени изделия от клуб „Шарена магия”, на сцената
клубовете „Приказка от мен за теб”, „Музикална планета” представили част от своето
творчество. Последната дейност, включена в изпълнение на проекта е организирането на
„Творчески лагер – хижа „Скалните мостове”. В продължение на три дни учениците са
творили в различна от училищната среда, пресъздавали са литературни герои, различни
житейски ситуации.
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Публичност на изпълняваните дейности по проекта е осъществена чрез срещи с
местната общност, богат снимков материал, интернет страницата на с. Караджово и чрез
отразяване на събитията във фейсбука на училището.
Целите на проекта са постигнати. Дейностите на клубовете и ученическото ателие са
доказали своята устойчивост. Оценява се повишената посещаемост на училищните занятия с
участието на подрастващите от различните клубове, създадени по проекта. Констатира се и
повишаване на родителското доверие към училищната институция. Установен е
конструктивен диалог и взаимоотношения между училището и местната общественост.
Устойчивост на проектните дейности ще се постигне посредством продължаване
функционирането на създадените три клуба по интереси и повишеното желание за
включване в училищния живот на родителите.
Благотворителната вечер на училището, привлякла вниманието на голяма част от
местната общественост, както и творческият лагер, където учениците са успели да изживеят
различни положителни емоции в изнесена среда се определят като иновативни и добри
практики от проекта.
Проект „Академия „Толерантност“ № БС-33.15-3-011/30.09.2016г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Георги Стойков Раковски”, с. Търнак.
Начална и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 30.09.2016 г. - 30.06.2017
г. Партньор по проекта е Сдружение ”У.Т.Р.Е. – уважение, толерантност, разбирателство,
единство”. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици – 108; учители – 9; родители 20,
доброволци – 14.
Проектът има 8 основни дейности. В рамките на дейност „ Клуб „Театрално студио
„Светът е моята сцена»» учениците са усвоили техники за изразително четене, сценично
поведение, гледали са мултимедийни театрални постановки. На Коледния празник в училище
е представена драматизация на приказките „Дядо и ряпа” и „Горска аптека”. С дейността
„Клуб „Училищни медии”» са издадени шест броя на училищния вестник: „Час и
междучасие“; „Поклон, будители народни!“; Архангеловден – Празникът на село Търнак;
Коледа и Нова година – „Ой, Коледо и Честита Нова година!“; „Поклон, Апостоле!»,
посветен на Васил Левски и на зимните празници от народния и Християнския календар;
„Поклон, Българийо!“, посветен на националния празник Трети март; брой за 24 май и 150годишнината на училището и образователното дело в Търнак „И ний сме дали нещо на
света!“. Излъчени са радиопредавания и участие с рецитали по повод на всички официални
празници и годишнини, още - за Първа пролет, за Великден, за ромския празник, за Деня на
Европа, и др.. С дейност Клуб „Арт Студио” учениците са се запознали с приказките на
ромите, сватбите, техните песни и празници. Разработена и представена от ученици е
презентация „Пътят на ромите”, представяща цялостна картина за произхода и историческата
миграция на ромите. При въстановката на Василица е била драматизирана легендата,
свързана с този празник. Включването на интеркултурни елементи в клубовете е дало
възможност на ромските деца да почувстват образованието в училище като продължение на
възпитанието в къщи чрез ромските приказки, предания и легенди. В създадения клуб
„Родолюбие” учениците са се запознали с исторически събития, с живота и делото на велики
личности, разучили са патриотични песни. Посетени са къщите - музеи на Васил Левски в
Карлово и на Иван Вазов в Сопот. В клуб„Спорт, туризъм и здраве” ученици и родители са
излизали на походи и разходки до местностите „Царската гора” и „Аира” в с. Търнак.
Проведен е спортен празник. С дейността „Да празнуваме заедно» всеки член на клуба е бил
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ангажиран със специфична задача - записване и съхраняване на местния фолклор. Във
Великденското ателие децата са изготвили предмети и картини с библейски мотиви и са
направили изложба-базар в центъра на селото. Проведен е фестивал под надслов ”Дъга от
цветя”, на който учениците от всички клубове са показали своите таланти и творчески
възможности, което е още едно доказателство, че тържествата и празниците в училище са
много ефикасен метод за възпитаване на толерантност и добронамереност.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта. Изготвени са
публикации, рекламни материали и диплянки за проекта, разпространени по време на
неговото изпълнение. Вестникът „Час и междучасие”, издаван от клуб „Училищни медии”,
също е разпространен сред обществеността. Направена е и публикация във вестник „Враца
днес”.
Целите на проекта са постигнати. Създаден е ефикасен модел за възпитаване на
етническа толерантност, гордост и приятелство. Извънкласните форми съдействат за
решаване на проблема с големия брой неизвинени отсъствия и ниския успех в училище.
Родители са привлечени в училищните структури на управление, както и при изпълнението
на дейностите по проекта. Ангажирани са голям брой ученици от училището в извънкласни
форми на обучение, с което е дадена възможност на всички ученици да намерят поле за
изява. Създадени са условия за равен достъп до качествено образование. С реализиране на
проектните дейности е повишена мотивацията на децата за образование, както и
ангажираността на родителите към училищната институция.
Устойчивост на резултатите: Въведените методи, средства и организационни форми
на дидактика за допълнителна творческа и обучителна работа в клубовете са предпоставка за
развитие на нови дейности за привличане и задържане на децата в училище и надграждане на
изградените умения и ценности за креативно мислене, работа в екип и толерантно
отношение.
Като добра практика от проекта се посочва увеличаването на мотивацията на
родителите за подкрепа на децата им в учебния процес и засилването на присъствието им в
училище, чрез включването им като участници в клубовете по интереси, в ателиетата и в
др.извънкласни дейности.
Проект „Плетеница от етноси“ № БС–33.15-3-004/30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е Основно училище „Христо Ботев”, с. Левка. Начална и
крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 03.10.2016 г. – 30.06.2017 г. Целеви
групи, обхванати от проекта: ученици – 45, от които 34 от ромски етнически произход и 8 от
турски етнически произход; учители – 8.
Проектът има 8 основни дейности. В рамките на дейностите са създадени: Клуб
“Плетеница от танци”, “Клуб по модерни танци” и “Мажоретен клуб”, в които учениците са
овладели основните движения на танците и в последствие са ги представяли на тържества и
концерти. С дейност по проекта е създаден и клуб “Приказен свят”, в който учениците са
участвали в игри, провокиращи въображението и концентрацията. Поставени и реализирани
са актьорски сценични задачи и пиеси. Драматизациите с различна тематика, не само са
развили артистичните способности на децата, но и са ги запознали с произведения на други
етноси. Организиран е концерт по случай ромския празник Банго Васил с участието на клуб
“Плетеница от танци” и драматизация на ромска приказка “Легенда за Рома” от клуб
“Приказен свят”. Организирано е и тържество по случай 1 март с участието на танцовите
клубове. Отбелязан е и Международния ден на театъра – 27 март с постановката на
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приказката “Сънят на Йони”. Международният ден на ромите – 8 април е отбелязан с
провеждане на концерт с участието на танцовите клубове и клуб “Приказен свят” с ромската
приказка “Легенда за Рома”.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е реализирано с
изработване на шест плаката, петдесет брошури /информационен бюлетин/ и един банер.
Отпечатана е статия за стартирането на проекта във вестник „Мост“, а за закриването на
проекта е публикувана статия на интернет страницата на училището. Проведени са
пресконференции за стартиране и закриване на проекта.
Целите на проекта са постигнати. Изградена е мрежа от извънкласни дейности и
форми за работа с децата в задължителна училищна възраст с които се повишава техния
интерес към училището и тяхното задържане в училище, по-пълноценното развитие на
потенциала им и осмислянето на свободното им време. Постигнато е развитие на културната
идентичност на учениците от етнически малцинства, чрез обучение в дух на толерантност и
недискриминация в училище. Създадени са клубове по интереси в областта на театъра и
танците, в които вземат участие деца от различен етнически произход.
Устойчивост на резултатите: предвижда се клубовете по интереси да продължат
своята работа.
Като добра практика от проекта се посочва дейността по клубовете за танци и
театър, в които учениците създават контакти, опознават се взаимно, развиват своите
творчески способности и усъвършенстват знания, умения и навици за интеркултурно
образование и възпитание.
Проект „Равноправие, Образование, Мечти, Изкуство“ № БС-33.15-3-009/30.09.2016 г.
Бенефициент на проекта е ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм,
обл. Монтана. Начaлна и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 05.10.2016
г. – 31.07.2017 г. Целеви групи, обхванати от проекта: ученици – 30 от ромски етнически
произход; учители – 5.
Проектът има 4 основни дейности. В рамките на дейност „Музикално – танцова
дейност“ са развити у учениците вокални, инструментални и танцови способности.
Учениците са участвали в празничните тържества за Коледа, Нова година, Василица, Баба
Марта, „8-ми април“- Международен ден на ромите, 24 май - Ден на славянската писменост,
просвета и култура. На детския ромски фестивал „Отворено сърце” клуб „Пътят на ромите“ е
участвал с танци представящи пътя на ромите: индийски танц „Идваме от Индия“, ромски
танц „Ние сме роми“ и български народен танц „Живеем в България“.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта е постигнато с
публикуване на информационни и рекламни материали по проекта на сайта на училището.
Целите на проекта са постигнати. Дейностите по проекта са допринесли за
обогатяване на знанията и уменията на учениците за: произхода на ромите, съхраняване на
историческата и културна идентичност, за усвояване на нови танцови стъпки и движения,
култура на сценично и обществено поведение.
Устойчивост на резултатите: предвижда се да продължат музикално-танцовите
извънкласни форми на дейност.
Като добра практика от проекта се посочва работата с учениците в извънкласните
дейности и активната връзка с родителите по време на изпълнение на дейностите.
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Проект „Детски свят – желано място за всеки“, № БС-33.15-3-008/30.09.2016г.
Бенефициент на проекта е Община Харманли. Партньор по проекта е ДГ „Детски
свят“. Начaлна и крайна дата на изпълнение на дейностите по проекта: 30.09.2016 г. 30.06.2017 г. Целеви групи, обхванати от проекта: деца – 100, от които 56 от ромски
етнически произход, 20 от турски етнически произход и 1 от друг етнически произход,
родители – 60, от които 20 от ромски етнически произход и 20 от турски етнически произход,
доброволци 10.
Проектът има 3 основни дейности. С първата дейност е разработен проект за
празничен календар с изяви на деца от различен етнически произход. В рамките на втората
основна дейност е осъществена допълнителна работа в мултикултурна образователна среда
чрез ателиета по интереси: Ателие „Звънливи гласчета“ – певческо изкуство; Ателие
„Танцово изкуство“ – етнофолклор; Ателие „Приказен свят“ – прочит на приказното
творчество на народите и драматизации; Ателие „Сръчни ръчички“ – развитие на фината
моторика; Ателие „Ателие за родители“ – информационно-обучително ателие за родители. С
ателието за родители е предоставена информация с цел приобщаването на родителите към
идеята на интеркултурното образование. В рамкит на дейността е реализирана съвместна
работа с децата като: приготвяне на характерни за етноса ястия; изработване на
поздравителни картички, дидактични игри и др.. Работата в ателиета е ефикасна форма за
хармонично общуване и за създаване на атмосфера на толерантност и има социализиращ и
интегриращ ефект на децата и техните семейства. Реализирана е и дейност за подготовка и
реализация на сценичен спектакъл „Детски свят – желано място за всеки“, в която са се
включили всички деца, родители и учители, а така също читалище „Дружба“ и доброволци.
В сценария са заложени елементи от различни култури. Спектакълът е реализиран в двора на
детското заведение при голям интерес. Освен наученото в ателиетата са демонстрирани и
новоизработените по проекта сценични костюми.
Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта. При стартиране на
проекта е проведена пресконференция, на която са представени целите, дейностите, графикът
и участниците по проекта. По време на изпълнение на дейностите е публикувана информация
на сайтовете на Община Харманли и детската градина. Изработени са диплянки с фотоси и
информация за проекта. Проектът е популяризиран и чрез заключителния спектакъл " Детски
свят - желано място за всеки“.
Целите на проекта са постигнати. Развити са разнообразни форми на интеркултурно
образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите
малцинства и задържането им в образователната система.
Устойчивост на резултатите: Придобитият опит на квалифицирани кадри в детската
градина за подпомагане на процеса на социализация на децата от етническите малцинства е
гарант за равен достъп за качествено образование в бъдещата дейност. Създадена е структура
за допълнителни дейности – ателиета със собствени инициативи, специфични цели и задачи.
Като добра практика от проекта се посочват създадените ателиета по интереси,
проведеният дискусионен форум на тема „Гражданското образование в съвременната
мултикултурна среда“ в партньорство с Исторически музей, гр. Харманли и Педагогически
факултет при Тракийския университет, както и активното участие на родителите в
творческия процес и сценичните изяви, имащо важно значение за социализация и интеграция
на деца и родители.
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VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
В хода на проведеното проучване са анализирани 95% от участниците от Приоритет 1
и Приоритет 3. Включените въпроси са насочени към всички най-съществени съдържателни
елементи на проектните дейности – от момента на подготовка на документацията за
кандидатстване, през процеса на реализация, до финализиране на процедурите и търсенето на
тяхното продължаващо присъствие в живота на ангажираните социални общности.
Резултатите от анкетното проучване имат висока степен на достоверност и обективност.
Изпълнението на планираните дейности от бенефициентите по КП 33.15-16 е
достигнало много високи показатели – близо 95 % посочват, че са реализирани всички
дейности като само при 5 % има известни пропуски и частично неизпълнение. За достигането
на тези изключително добри показатели бихме посочили значението на няколко фактора –
натрупаният през последните години опит за работа и организация на дейностите по проекти,
финансирани от европейски или донорски програми (92% от бенефициентите посочват
наличието на такъв опит през последните пет години и само 8% нямат подобен опит),
добрите методически указания и професионална комуникация, осъществени с екипа на
ЦОИДУЕМ (над 91% от бенефициентите оценяват като много добра комуникацията с екипа
от експерти на ЦОИДУЕМ и при трите фази на изпълнениена проектите – изготвяне на
проектно предложение, изпълнение и отчитане).
Заслужава да се отбележи като положителна практика включването в КП 33.15-16 на
50 % нови участници, които за първи път участват в процедури на ЦОИДУЕМ. Това, до
голяма степен е резултат от активната информационна кампания на Центъра на територията
на цялата страна за запознаване на потенциални бенефициенти със спецификите, целите и
възможностите на настоящата конкурсна процедура.
В хода на разработване на проектите се констатират затруднения в няколко посоки –
разработване на проектния бюджет, определяне индикаторите за изпълнение на дейностите и
подготовка на всички придружаващи проектното предложение документи за бенефициента и
партнъорите. Според самооценка на бенефициентите, те се нуждаят от допълнителни
консултации и помощ при определяне на проектния бюджет, при финансово-счетоводното
отчитане, както и при избора на подходящи дейности и мероприятия. Осигуряването на
допълнителна методическа помощ би допринесло за подобряване изпълнението на тези
дейности.
Специално внимание в анкетното проучване е отделено на проучване мнението на
бенефициентите за функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление на МС № 373 от 5 юли 2017 г. по
отношение изпълнение дейностите по проекта. Този нов програмен документ на
правителството е влязал в сила в края на периода за изпълнение на дейностите по
анализираните Приоритет 1 и 3 на КП 33-15.16 и вероятно затова неговата философия и
въздействие се оценяват като не особено съществени от близо 61 % от реципиентите.
Домакинствата, посещавани от сформираните екипи за обхват, инициирани от
Постановлението на МС, също имат нееднозначно отношение към тях. Одобрението и
липсата на интерес към работата на екипите в проведеното анкетно проучване имат еднакви
показатели – по 40% . За постигане на желаното въздействие от планираните действия,
дефинирани в ПМС №373, би било полезно да се предприемат мерки за тяхното разясняване
и популяризиране; за включването в състава им, както на професионалисти – психолози,
социални работници (потвърдено от 44 % от анкетираните), педагози, медицински лица, но и
на представители от целевите групи, към които е насочена дейността им (посочено от 33% от
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анкетираните); увеличаване броя на ангажираните в процеса на образователна медиация
(14% от анкетираните).
В групата от въпроси, целящи да разкрият социалния резонанс от ПМС № 373, се
забелязват отново равни резултати за отношението на бенефициентите към ролята на
образователната медиация и образователните медиатори за обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст. На въпроса „Имате ли нужда от образователна медиация при изпълнение дейностите
по проекта?“ 30% отговарят „Да, в голяма степен“ и също толкова – 30% „Да, но не е от
съществено значение“. Потвърждение на вече изказания извод, за необходимост от
активизиране на разяснителната кампания и повишаване реалното присъствие в живота на
хората на залегналите правителствени мерки, се открива и в получените отговори на
следващия въпрос – „Как оценявате работата на „екипите за обхват“, създадени във Вашето
населено място, съгласно ПМС 373 с цел обхващане и задържане в образователната система
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст?“ . Като изключително
активна и много полезна я определят близо 42%, докато тези, които я възприемат като
„Задоволителна“ и „По-скоро формална“са общо 49%.
Съотношението на позитивно и скептично настроените бенефициенти към ролята на
образователните медиатори, е отново почти еднакво и при оценка на тяхното участие за
постигането на по-ефективно изпълнение на дейностите по проекта – 48% смятат, че те
изключително много са подпомогнали изпълнение на дейностите по проекта, докато тези,
които не могат да преценят или смятат, че по-скоро не са изиграли съществена роля също
сумарно са 48% (съответно 20% и 28%).
Съществена група въпроси в анкетното проучване е насочена към оценка на
постигнатите резултатите от проектните дейности. Необходимо е категорично да се
подчертае, че участниците в конкурсната процедура и по двата анализирани приоритета
изключително високо оценяват постигнатите резултати, които изцяло отговарят на
предварителните им очаквания (97 %); идентичен е процентът и на оценка на степента на
тяхната полезност за целевите групи.
В хода на работата по проектите, бенефициентите успяват да дефинират редица свои
постижения, но и пропуски, които открито посочват, за да бъдат преодоляни. Това е видим
знак за тяхната отговорност, висок професионализъм и ясно съзнание за високата социална
стойност на дейността им. Обективната им самооценка насочва вниманието към
необходимостта от повишаване на познанията им по отношение „Добри практики в областта
на образователната интеграция на ученици/деца от етническите малцинства“ – 53,8%,
„Умения
за комуникация и работа с родителите на ученици/деца от етническите
малцинства“ – 41%, „Работа с проблемни ученици/деца от етническите малцинства“ – 46,2%,
„Мотивация на учениците/ децата от етническите малцинства за учене и образование“ –
28,5%.
Постигането на положителна промяна в мотивацията за учене и образование на
децата/учениците от етническите малцинства и на техните родители е една от целите на
финансираните от ЦОИДУЕМ проекти. В резултат от включването им в изпълнение на
проектните дейности, се забелязват значителни (53 %) и умерени (42 %) положителни
промени в мотивацията при децата и учениците; при родителите промяната в положителна
посока за потребността от образование на децата им е значителна за 37 % и умерена – за 54
%. Готовността на родителите да се включат в живота на училището на своите деца също е
нараснала вследствие участието им в някои от дейностите по проектите. Значителна промяна
в положителна посока се забелязва при 43 % и умерена – при 46 % от участвалите като
целева група в проектиге родители.
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Участието в проектите допринася за засилване положителната мотивация и на
учителите за работа с деца от етническите малцинства. При тях съотношението между
значителна и умерена промяна в положителна посока е съответно 61% и 33%.
Важен елемент в оценка на резултатите и ефекта на преминалата конкурсна процедура
е корелацията между реалния учебен процес и изпълнените проектни дейности. За тази цел е
отделена група въпроси, чиито отговори ни дават основание да обобщим, че бенефициентите
притежават високо ниво на педагогическа и методическа компетентност, умения да подбират
темите и дейностите на проектите, така че да се постигне желания баланс между учебно
съдържание и извънкласна/извънучилищна дейност. 54% посочват, че обвързността на
дейностите и мероприятията по проекта с текущия редовен учебен процес е висока и пряка, а
31 % - че е висока, макар и косвена. Допълването на традиционните образователни подходи и
методи с такива, присъщи на клубните или кръжочни занятия или близки до неформалното
общуване, безспорно водят до разширяване, оптимизиране и цялостно подобряване на
образователните дейности. Аргументи за подобни заключения получаме и от отговорите на
следващите въпроси в анкетното проучване – „Има ли напредък по отношение на владеенето
на българския език при учениците (децата) участвали в проекта?“ и „Има ми напредък по
отношение на разбирането и усвояването на учебния материал при учениците (децата)
участвали в проекта?“ Резултатите са категорични – изпълнението на всички проекти е
довело до голям напредък в усвояването на българския език от децата/учениците участвали в
изпълнние на дейностите, както и е постигнат съществен напредък по отношение
разбирането и усвояването на учебния материал.
Затруднения при изпълнение на дейностите са възниквали в резултат на няколко
фактора – ограничен бюджет за планираните дейности, ограничен бюджет за рекламни
материали и разяснителни мероприятия, резервираност на родителите на деца/ученици от
етническите малцинства.

VII. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕПОРЪКИ
1. Обхват на проектите по процедурата
Основни целеви групи на проектите по процедурата са децата и учениците от
етническите малцинства, техните родители и учители. Проектите обхващат и деца и ученици
от български етнос. По данни от анкетното проучване, в обхванатите по процедурата учебни
заведения, децата и учениците от етническите малцинства са почти 51,3 %. Съотношението
между децата и учениците от етническите малцинства и децата и учениците с български
етнически произход, участвали в проектите, е приблизително еднакво - 41,8 % при първите
спрямо 39,8% при тези с български етнически произход. Тези данни показват определен
стремеж към създаване на условия за междуетническа комуникация и смесен и
мултикултурен състав при провежданите дейности. Те дават основание за извода , че при
образователната интеграция акцента се поставя върху трансетническата комуникация,
взаимното опознаване и взаимодействието като основен подход в интеграцията.
Анализът на изпълнените дейности, потвърждава този подход - при 74 % от
дейностите се констатира смесено етническо участие с балансирана тежест на децата и
учениците от етническите малцинства с тази на децата и учениците с български етнически
произход.
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В проектите са обхванати 41,8 % от учителите, работещи в бенефициентите и техните
партньори, като 3 % от тях са от ромски, 4% - от турски и 1% - с друг етнически произход.
В проектите са обхванати и родители на деца и ученици от етническите малцинства,
както и родители от българкия етнос. Практически в проектите е участвал всеки четвърти
родител на дете или ученик от етическите малцинства, което се явява достатъчна критична
маса за едно по-активно влияние върху цялото родителско съсловие по посока на едно позначимо участие в образованието на техните деца. Същевременно равнището на участие би
могло и би следвало да бъде повишено при следващи процедури, за което е създадена основа
за надграждане.
Според данните от отчетите, освен пряко ангажираните в изпълнението на проектите
представители на целевите групи,. на практика в една не малка част от дейностите и
мероприятията са вземали участие и други деца и ученици, родители и учители, както и
жители на населените места – при празненства, чествания, изложби, концерти и пр. За поточно отбелязване на това участие би могло да се препоръча да се разработи методика за
оценка на участието и обхвата, която да се използва в отчетните форми. Това ше даде
възможност за един по-точен и обективен анализ на мащабите и резултатите от проектните
дейности.
2. Анализ на съдържателния обхват но процедурата (видове дейности )
2.1. Целева структура
Целевата структура на процедурата е идентифицирана, ясно отразена и разбрана от
бенефициентите. Проектите са в целево съответствие и с приоритетите от Тригодишната
програма за дейността на ЦОИДУЕМ, обхващаща периода 2016-2018 г..
Всички планирани и изпълнени дейности и мероприятия по принцип се вписват по
цели, форма и съдържание в общата целева рамка. Стратегическата и процедурна целева
насоченост е отразена в подходите и методите за изпълнение на дейностите и мероприятията
като акцентите са поставяни съобразно тях. За повечето от дейностите и мероприятията са
използвани утвърдени в практиката по подобни проекти подходи, форми и методи, които
отговарят на целевата постановка и чиято обвързаност с целите и ефективността е доказана.
В същото време при преобладаващата част от проектите се констатира стремеж към
иновативност в две основни насоки:

включване на нови нетрадиционни дейности (създаване на структури от
доброволци, използване на медиатори, създаване на училищни парламенти);

нови походи при изпълнението на традиционно присъстващи в подобни
проекти дейности (акцент върху семейството при работата с родителите, акцент върху
смесеното участие на ученици и родители при работата на клубовете и ателиетата, акцент
върху интерактивния подход и дискусиите при обученията на родителите, засилвване на
присъствието и участието на представители на институции и НПО, по-често използване на
психолози). За отбелязване е и по-активното търсене на обратна връзка с участниците в
дейностите и мероприятията – чрез анкети, тестове, събеседване, формуляри за обратна
връзка и др. Като нов момент може да се посочи и тенденцията към смесен етнически състав
на участниците и мутикултурен и интеркултурен характер на провежданите дейности и
мероприятия. Подчертано се засилва общественото начало при изпълнението на проектите.
Анализът на целевото съдържание на изпълнените дейности и мероприятия
очертава следната обобщена картина :
 Привличане и задържане на учениците в училище чрез включването им в
разнообразни дейности, осигуряващи възможност на всеки ученик да бъде ангажиран,
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значим и горд с културата и традициите на етносите си. Повишаване на личната мотивация
на децата и учениците за образование и образователна интеграция;
 Разгръщане и развитие на творческия потенциал на децата и учениците, на
техните умения да учат и творят;
 Създаване на отношения на междуетническо общуване, нагласи за съвместна
работа и живот, на взаимно уважение и толерантност, на уважение на традиците на другите
етноси и различията;
 Изжраждане на мотивация, нагласи и практически умения за етническа
толерантност;
 По-добро познаване на културата , традициите и обичайте на другите етноси;
 Формиране на умения за съхраняване на традиции и културна идентичност;
 Повишаване на мотивацията на родителите за активна и трайна подкрепа на
образованието на техните деца и превръщането им в активни участници в училищния живот
на всички нива;
 Повищаване на родителската отговорност и уменията им за изпълнение на
родителските задължения;
 Превръщането на учениците не само в активни участници в образователния
процес, но и в млади хора с активна гражданска позиция, с ценностна система,
съответстваща на общоприетите демократични норми, с развито правосъзнание, с развито
национално самосъзнание и чуство за национална принадлежност;
 Развитие на комуникационните умения по посока на съпричасността,
спонтанните актове на доброта, търпението, самоконтрола;
 Повишаване на практическте умения за ефективно поведение в условията на
технологизация и глобализация (ползване на интернет, професионално ориентиране в новите
професии, превенция на рисковете и др.);
 Развитие на образователния капацитет на училищата чрез повишаване на
квалификацията на учителите за работа с деца и ученици от етническите малцинства, за
работа в мултикултурна среда, за работа с проблемни деца и ученици, за работа с родителите.
Развитие на специфичния методически арсенал, който те използват, на психологическите им
умения. Изграждане и развитие на умения за работа по проекти и за съчетаване на тази
работа с текущата им преподавателска и възпитателска дейност.
Анализът показва, че поставените цели са изпълнени. Онование за тази оценка са
както изпълнението на заложените основни индикатори, и преизпълнението на индикаторите
за участие така и оценките и мнението на анкетираните и интервюирани представители на
целевите групи.
Според анализа на крайните отчети, всички бенефициенти считат, че проектите са
изпълнили поставените цели и са донесли ползи не само на целeвите групи, но и на цялата
общественост в населените места. За 98% от анкетираните бенефициенти резултатите от
проектите отговарят на техните очаквания. Както се вижда от Фиг. 1 изпълнението на
проекта е допринесло за промяна по следните няколко показатели:
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Промяна на мотивацията на учителите за
работа за образователната интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства
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Промяна на мотивацията на родителите на
децата от етническите малцинства за участие
в живота на училището
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Промяна на мотивацията на родителите на
децата от етническите малцинства за
образование на техните деца
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44%

Промяна на мотивацията на децата от
етническите малцинства за учене и
образование

51%
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Фиг. 1
За 51% от анкетираните бенефициенти изпълнението на проекта е допринесло за
значителна промяна в положителна посока на мотивацията на децата от етническите
малцинства за учене и образование. Според 44% промяната в положителна насока е умерена.
За 34% от анкетираните бенефициенти изпълнението на проекта е допринесло за
значителна промяна в положителна посока на мотивацията на родителите на децата от
етническите малцинства за образование на техните деца. Според 50% промяната в
положителна пасока е умерена.
За 39% от анкетираните бенефициенти изпълнението на проекта е допринесло за
значителна промяна в положителна посока на мотивацията на родителите на децата от
етническите малцинства за участие в живота на училището на техните деца. Според 45%
промяната в положителна насока е умерена.
За 64% от анкетираните бенефициенти изпълнението на проекта е допринесло за
значителна промяна в положителна посока на мотивацията на учителите за работа за
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Според 31%
промяната в положителна насока е умерена.
На Фиг 2 е показан напредъкът по отношене развитието на знанията и уменията на
децата от етническите малцинства за владене на български език и за усвояване на учебния
материал, както и промяната в намаляване на отсъствията от училище.
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Фиг 2.
При 90 % от учениците (децата), участвали в проекта има напредък по отношение на
владеенето на българския език, като при 63 % този напредък е много голям.
При 88 % от учениците (децата), участвали в проекта има напредък по отношение на
разбирането и усвояването на учебния материал, като при 57 % този напредък е много голям.
При 90 % от учениците (децата), участвали в проекта има напредък по отношение
посещаемостта и намаляване на отсъствията, като при 66 % този напредък е много голям.
Според интервюираните учители са създадени условия за по-добра и по-тясна
комуникация между децата и учениците от различните етноси и между техните родители,
между тях и учителите. Подобрена е комуникацшията между родителите и техните деца.
Осъществено е значително взаимно опознаване, развити са умения за съвместна работа.
Голяма част от участващите в проектите родители са променили своето виждане за
престоя на децата им в училище, за промените в образователния процес и ролята им в него,
за задълженията на родителите за образование на техните деца и начините за тяхното
изпълнение.
Според проучването на терен целите, поставени при реализиране на проектите са
постигнати в максимална степен. Значително е намалял броят на неизвинените отсъствия.
Разнообразието от дейности, заложени в проектите и активното включване на ученици от
етническите малцинства са стимулирали тяхното желание да посещават училище. Работата
по проектите се оценява от учители и родители като изключително положителна и
ползотворна. Счита се, че са били създадени условия за разкриване на таланта и
възможностите на децата от етническите малцинства и е предоставена възможност за изява.
Учениците от малцинствените етнически общности са придобили по-голям обхват от знания
и умения, което ще спомогне за по-успешната им адаптация в училище със смесен етнически
състав. Придобита е култура по решаването на проблемите, свързани с дискриминацията и
насилието в училище. Активизирана е гражданската позиция и нагласата за участие в
демократичните процеси. При проведените интервюта някои бенефициенти отбелязват, че в
резултат на проектите у родители на етническите малцинствени групи са формирани
предпочитания децата им да учат в училище със смесен етнически състав.
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2.2. Структура на изпълнените дейности и мероприятия.
В рамките на проектите са изпълнявани 21 основни типа дейности (по форма и
съдържание), както следва:
 Дейности по подготовка на проектните предложения;
 Дейности по организация и управление на проектите;
 Дейности за информация и публичност;
 Дейности по включване в проектите на представители на целевите групи и
мотивирането им за участие в проектите;
 Разработване и въвеждане на програми за образователни дейности, съобразени
с културите на различните етнически малцинства;
 Съдаване и работа на клубове, ателиета, кръжоци и др. форми на съвмесна
работа по интереси;
 Обучение на родители;
 Обучение на учители;
 Обучение на ученици;
 Организиране и провеждане на традиционни празници и тържества;
 Организиране и провеждане на спортни празници, игри и съревнования;
 Организиране и изнасяне на театрални представления, концерти;
 Организиране, подготовка и провеждане на изложби;
 Организиране и провеждане на конкурси;
 Проучвания, изследвания и анализи, свързани с междуетническата интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства;
 Разработване на материали;
 Организиране и провеждане на екскурзии, лагери, зелени училища и други
изнесени мероприятия;
 Посещения на професионални гимназии и мероприятия по професионално
ориентиране;
 Поддържане и изграждане на инфаструктура, учебни съоръжения и др.;
 Създаване на доброволчески струкури и работа с тях;
 Изграждане на родителски и ученически съвети.
Дейности по подготовката на проектните предложения.
Според анкетното проучване, преди да стартират разработнането на проекта, 49% от
бенефициентите са имали опит в разрботването на проекти, финансирани от ЦОИДУEМ, а
остналите 51 % са нямали такъв опит.
Всички бенефициентите са се придържали към методическите указания на
ЦОИДУЕМ като са изпълнявали следните дейности :
 Определяне на целите на проекта;
 Планиране на дейностите;
 Обосноваване на дейностите;
 Определяне на очакваните резултати по дейности;
 Разработване на графика за изпълнение на проекта;
 Разработване на проектния бюджет;
 Определяне на индикаторите за изпълнение;
 Определяне на екипа за управление на проекта;
 Определяне на партньорите по проекта, ако има такива;
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 Попълване на формуляра за кандидатстване;
 Подготовка на всички придружаващи проектното предложение документи за
бенефициента и партнъорите.
При избора на темата на проекта:
 72% отговарят, че са осъществили предварително проучване на потребностите
на целевите групи;
 18% са проучили темите на вече финансирани от ЦОИДУЕМ проекти от
минали процедури;
 23% са се консултирали с колеги от подобна структура;
 8% са проучили европейската практика;
 59% са избрали темата поради това, че са преценили, че имат капацитет за
изпълнение на избраната проектна тема.
Данните показват, че водещи мотиви при избора на тема на проекта са били
потребностите на децата и учениците и преценката на собствения капацитет и възможности
за изпълнение на проекта. По същество това е прагматичен подход, при който се съчетават
потребности и възможности и който свидетелства за рационалност, отговорност и
обективност на бенефициентите.
Според отговорите, относително по-малко внимание се отделя на проучването на
съществуващия опит и практики на нацинално и европейско ниво. Същевременно през
последните години е натрупан съществен опит и добри практики за работа по проекти,
свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,
който е отразен в докладите на ЦОИДУЕМ, в разработки и методически материали.
Познаването им би могло да има по-значим и мултиплициращ ефект при разработнавето на
проектите. В тази насока маже да се препоръча да се разработи и проведе комплекс от
мероприятия – обучения, изграждане на мрежа, конференции, регионални сборове,
публикации на сборници с добри практики и др., които да са в помощ на кандидатстващите.
Основание за това дават отговорите на въпросите при анкетните проучвания, свързани със
затрудненията, които са имали бенефициентите и с желанието им да получават
допълнителни консултации и помощ при разработването на проектите, така както е показано
на Фиг. 3 (процентните стойности са закръглени с точност до процент):
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Фиг. 3
Желание да получат допълнителни консултации и помощ при конкретните дейности е
посочено, както следва :
 При избора на подходящи дейности и мероприятия – от 41% от бенефициентите;
 При разработването на проектен бюджет– от 44% от бенефициентите;
 При разработването на времевия график за изпълнение на проекта – от 3% от
бенефициентите;
 При попълване на формата за кандидатстван – от 15% от бенефициентите;
 При отчитане на работата и резултатите – от 38% от бенефициентите;
 При финансово-счетоводното отчитане – от 28% от бенефициентите.
Само 13 % от бенефициентите са отговорили, че нямат нужда от допълнитлни
консултации и помощ.
Посочените данни дават основани да се определят и основните насоки и въпроси,
върху които следва да се фокусира бъдещата методическа помощ при подготовката на
проектните предложения, а именно:
 При избора на подходящи дейности и мероприятия;
 При разработването на проектен бюджет;
 При определяне на индикаторите за изпълнение;
 При отчитане на работата и резултатите;
 При подготовка на всички придружаващи проектното предложение документи
за бенефициента и партнъорите;
 При финансово-счетоводното отчитане.
Следва да се има предвид, че тези данни отразяват само мнението на самите
бенефициенти за моментното състояние и потребностите им. Те не могат да бъдат основание
за намаляване на вниманието и помощта по отношение на другите елементи на процеса на
подготовка по проектните предложения.
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Според мненията, получени при проучването на терен, основно внимание следва да се
обърне на методическата помощ при определянето на индикаторите и особено при тяхното
прилагане за измерване на резултатите и изпълнението. Направеният анализ на отчетната
документация потвърждава наличието на различия при разбирането и определянето на
индикаторите въпреки разработените от ЦОИДУЕМ основни индикаторни параметри.
Бенефициетите са се стремяли да се придържат към тези показатели при определяне
на собстввените индикатори. Въпреки това се констатират различия при разбирането на
индикаторите за едни и същи дейности. Отделни позиции от отчетната форма се тълкуват и
разбират различно от различните бенефициенте. Например за Дейности по организация и
управление на проекта в едни проекти за брой участници, обхванати от дейността се посочва
цифрата 173, при участие в тази дейност само на 4 учители, в други се посочват 3 души.
Грешката в първия случай е в тълкуването на индикатора, при което като участници са
отчетени всички, включени в проекта ученици и родители, които влизат в целевата група на
проекта, но не са участвали в дейностите по организация и управление на проекта. Подобни
грешки не са изключение. В част от проектите не са включени описателно дейности за
създаване на организация и упраавление на проекта и дейности за публичност и информация.
Проведените беседи и анализа на отчетите показват, че в рамките на изпълнението на
проектите такива са били извършвани и са отчетени като елементи на други дейности. Това
определено затруднява обектиното отразяване и оценката на извършеното и оказва влияние
върху самото изпълнение.
Идикаторите задават основните стандарти на изпълнението. Целевите функиции на
индикторите са насочваща, отчетна, контролна и аналитична. Всяка една от тях има важно
значение за управлението на проектите и в крайна сметка за качеството и резултатите. За
преодляване на тази слабост се препоръчва да се разработят общ подход и изисквания, както
и да се засили методическата помощ към бенефициентите при разработването на
индикаторите и при отчитането на тяхното изпълнение.
Дейности по организация и управление на проектите.
В съответствие с указанията на ЦОИДУЕМ всички проекти включват дейности по
организация и управление на проектите. В съдържателен аспект в проектите са включени
дейности, както следва:
 Създаване на екип за организацията и управлението на проекта - избор на хора
за екипа, сключване на договори, дефиниране на длъжности и задължения за всеки от
членовете на екипа - при всички проекти;
 Разработване на планове за работа, изготвяне на времеви график за
стартирането и приключването на всяка дейност, конкретизиране на отговорниците,
финансовите средства и срока на изпълнение на дейностите по проекта;
 Провеждане на оперативни съвещания;
 Документиране и подготовка на отчети за всяко отделно мероприятие по
основните дейности, извършено съгласно указанията на ЦОИДУЕМ от всички
бенефициенти.
 Разработвани месечни отчети;
 Искания за корекция на срокове – констатирани при някои от проектите
(корекцията е направена със съгласие от страна на ЦОИДУЕМ)
 Разработване на краен съдържателен доклад;
 Подготвени финасови отчети на проектите.
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При тези дейности бенефициентите са се придържали към указанията на ЦОИДУЕМ,
използвали са утвърдените образци за работа и оформяне на документите. Резултатите от
анкетното проучване показват, че въпреки предоставения инструментариум в помощ на тази
дейност и оказваната незабавно при поискване методическа помощ от страна на ЦОИДУЕМ,
бенефициентите отговарят, че са срещнали затруднения при този тип дейности както средва:
- при документиране на изпълнението на дейностите - 51,3%;
- при отчитането на дейностите - 35,9%;
- при изготвянето на финансовия отчет по проекта - 20,5%;
- при изготвяне на окончателния отчет по проекта - 38,5%.
За сравнение затруднения при организиране изпълнението на дейностите са имали
само 7,7%. При теренното проучване повечето от респондентите по тази тема съобщават, че
повечето от затрудненията не са от методическо естество, а поради времето, което тези
дейности изискват и отнемат, което те считат за пасивно.
Като трудности от методическо естество се сочат:
- начина на описание на извършеното, който според тях следва да бъде
формализиран и типизиран;
- отчитането на броя на участниците при някои мероприятия, при които освен
участниците в проекта има и други присъстващи и участващи;
- съдържателното и аналитично отразяване в отчетната документация на връзката на
дейността с целите на процедурата;
- начините на документиране на присъствието; Според отделни мнения има случай
на дублиране и припокриване на доказателства, което води според тях до ненужен разход на
време.
Препоръчва се ЦОИДУЕМ да продължи да развива формите на документиране по
посока на тяхната оптимизация и намаляване на времето, необходимо за тези дейности.
По отношение на обема на участието в дейностите се препоръчва да се разработи
формализиран вариант, който да позволява по-точното отразяване на участието в дейностите
и различните видове участници. Това би позволило да се получи една по-прецизна представа
за мащабите и ефекта от тях.
Следва да се отбележи, че в част от проектите не са включени нарочни дейности за
създаване на организация на упраавление на проеста и за публичност и информация, което е
методически недостатък. При проведените срещи и интервюта на терен и от анализа на
съдържателните отчети са получени доказателства, че при изпълнението на проекта такива са
били извършвани и са отчетени като елементи на други дейности.
От методична гледна точка включването на тези дейности като основни дейности в
проектите позволява тяхното системно, планово и организирно провеждане и в крайна
сметка води до по-добро управление на проектите. То има значение и за по-точното отчитане
на разходите за организация и управление и тяхното включване в проектите.
В това отношение може да се препоръча на ЦОИДУЕМ при следващи процедури да
отдели специално внимание на указанията и изискванията за включване в проектните
прдложения на тези дейности като основни както и за оказване на засилена методическа
помощ на кандидатстващите. Необходимо е да се разработят общи подход и изисквания.
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Дейности за информация и публичност
В съответствие с указанията на ЦОИДУЕМ всички проекти включват дейности за
информация и публичност. В съдържателен аспект в проектите са включени дейности за
провеждане на публични мероприятия, свързани със стартирането на проекта и с
приключването на проекта (среща, конференция, коктейл).
При стартиране на проектите са проведени срещи с представители на
бенефициентите, партньорите, целевите групи и местните власти, обществеността
(констатирано при 85% от проектите). При една част от проектите на тези срещи са канени и
представители на медиите. При някои проекти са проведени пресконференции. На тях са
представяни проектите - цели, дейности, график, участници.
По всички проекти са проведени заключителни събития, на които са презентирани
резултатите от проектите. В тях също са присъствали представители на бенефициентите,
партньорите, целевите групи, местните власти и обществеността. При една част от проектите
на тези събития са канени и представители на медиите. В част от тези събития са изнасяни
концерти, представяни са резултати от дейността на клубове и ателиета, фотоизложби.
Обща практика е в началото, текущо и в края на проекта да се публикува информация
на сайтовете на самите училища и детски градини, а при проектите, реализирани от общини на сайтовете на общините и в местните вестници.
По всички проекти са изготвени табла, банери, дипляни и брошури отговарящи на
изискванията за информация и публичност с основна информация за проектите, които са
поставяни на видно масто при бенефициентите и техните партньори и са разпространявани
сред участниците в проекта и обществеността.
Според отчетната документация и анкетното проучване, на всяко едно от проведените
мероприятия участниците са информирани за финансирането от ЦОИДУЕМ и за неговата
роля за образователната интеграция.
В отделни случай на информиране са използвани тениски; раници; календари,
тефтери, химикалки и др. върху които е отпечатено логото на ЦОИДУЕМ и наименованието
на проекта.
Следва да все отбележи, че освен чрез нарочните мероприятия за информация и
публичност такава е осъществявана и то в по-големи мащаби чрез проведените масови
мероприятия – празненствва, тържества, спортни празници, чрез проведените културни
прояви – концерти, изложби и др., при провеждането на кръгли маси и др., при които са
участвали представители на обществеността.
Така организираните изложби са били посетени от много граждани (по данни от
отчетите и проучването на терен). Постоянните изложби в сградите на всички бенефициенти
се разглеждат от посещаващите родители, представители на местните власти и граждани.
При 25% от проектите, в проектните предложения дейностите по информация и
публичност не са включени като самостоятелна основна дейност и са провеждани и отчетени
в рамките на дейностите организация и управление на проектите или на другите основни
дейности. Тази практика произтича от обвързването на тези дейностти като елемент на всяка
конкретна дейност извършвана в рамките на проекта, което е позитивен подход. Въпреки
това, би следвало дейностите по информация и публичност да бъдат системно отразени и
като самостоятелна основна дейност като обект на планиране, организация, отчитане и
контрол. В тази връзка, би следвало да се проведат допълнителни проучвания, на основата на
които да се разработят указания за кандидатстващите и бенефициенитите.
За разпространяване на информацията по проектите са използвани и местните
телвизии вестници, уеб страниците и фейсбук. Чрез тези канали за разпространение
информацията за проектите е достигала до много широк кръг от обществеността, което е
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спомогнало не само за популяризиране на дейностите на проекта и източниците за тяхното
финансиране, но също така за възпитаване на общността в дух на толерантност към хората от
различни етнически групи.
По данни от крайните отчети на бенефициентите в рамките на проектите по двата
приоритета са проведени общо:
 срещи с представители на бенефициентите, партньорите, целевите групи и
местните власти, обществеността при стартирането на проектите при 85% от
бенефициентите;
 заключителни събития - при 90% от бенефициентите.
За постигане на по-голяма публичност и по-широка информираност на обществеността за
дейностите и постигнатите резултати по проектите, както е показано на Фиг. 4. са изготвени,
разпространени и публикувани различни материали.

Фиг. 4.
Дейности по вкючването в проектите на представители на целевите групи и
мотивирането им за участие в проектите
Спазен е принципа за информиране и доброволност на участието на преставители на
целевите групи (деца, ученици, родители и учители) в проекта. Всички бенефициенти са
изпълнили указанията на ЦОИДУЕМ за запознаване на целевите групи с целите,
съдържанието и основните параметри на проектите, както и за получаване на съгласието им
да участват в тях. Според проучената отчетна документация, за тази цел, непосредствено
след стартирането на проекта и преди започване на самото изпълнение на основните
проектни дейности, 85% от бенефициентите са провели срещи с родители и са получили
съгласие от родителите за участие на децата им и на самите тях в изпълнението на проектите,
както и са информирали подробно децата, учениците и учителите за предстоящите дейности
и мероприятия. Специално внимание на проведените срещи е отделяно за разясняване на
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и на ролята на
ЦОИДУЕМ в този процес.
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При голяма част от проектите за привличането на част от родителите са били
извършени посещения по домовете от учителите за разясняване и получаване на съгласие за
участие на децата им и на самите тях.
Общият брой на обхванатите родители на деца и ученици от етническите малцинства
е почти половината от учствалите броя на децата и учениците от етническите малцинства
обхванати от проектите. Така приблизително в проектите е участвал родител на всеки
четвърти ученик/дете от етническите малцинства. Броят на участвалите родители
представлява критична маса, достатъчна за да окаже трайно влияние върху родителското
съсловие. В същото време има възможност обхватът сред родителите да бъде увеличен, за
което при следващи процедури би следвало да се разработят специални изисквания и
указания. По проучените съдържателни доклади и при проведените интервюта и теренни
проучвания се констатира, че в проектите са участвали родители на деца и ученици от
българския етнос. При проведените в рамките на проектите масови мероприятия - училищни
празници, отбелязване на традиционни празници, представления, спортни празници и други
този брой е съпоставим с броя на участвалите деца и ученици.
Наличните обобщени данни по отделните дейности и мероприятия свидетелстват за
смесено и балансирано етническо присъствие на родители от различните етнически групи,
което е създало подходящи условия за комуникация между тях, създаване на по-трайни
връзки и отношения и по-ефикасно междуетническо взаимодействие и взаимно разбиране.
Целевата постановка на работата с родителите във всички проекти с тяхно участие е в
съответствие с целите и Тригодишния план на ЦОИДУЕМ 2016-2018 г.. Участието на
родителите е насочено към постигане на стратегическите цели „Пълноценна социализация
на деца и ученици от етническите малцинства“, „Утвърждаване на интеркултурното
образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна
система“ и „Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства“. При тази целева рамка изпълнените дейности са били насочени
главно към :
 подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция
на децата и учениците;
 работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на
децата и учениците от етническите малцинства;
 работа с родители, учители и други педагогически специалисти за
преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните
етнически групи;
 формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с участието
на родители от етническите малцинства;
 мерки, насочени към поетапна десегрегация, основани върху анализ на
образователните потребности и обществените нагласи;
 мерки, насочени към предотвратяване на вторичната сегрегация, според
спецификата на населеното място;
 Подкрепа и съдействие на родителите и участие в опознаването,
съхраняването и развиването на традиции по места;
 съдействие на родителите и участие за съхраняване и развиване на
културната идентичност;
 съдействие на родителите и участие при разработване и провеждане на
празничен календар с изяви на деца и ученици от различен етнически произход;
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 съдействие на родителите и участие при осъществяване на извънкласна
работа, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна
среда, съчетани с традициите на различните етнически групи.
На Фиг. 5 е показан в съотношение към общия брой анкетирани родители процентът
на тези родители, които имат някакво отношение към образованието на децата си.

Фиг. 5
Според проведената анкета сред родителите 82 % от тях проявяват интерес как учат и
се представят в училище техните деца, като от тях 48 % често, а 34% понякога. 18% са
отговорили, че не проявяват такъв интерес, като 16% от тях поради липса на време, а 2% нямат интерес. 68 % от отговорилите, помагат на деца си да учат уроците, като 24 % от тях
често и 44% понякога, 32% са отговорили, че не помагат, като 20% поради липса на време и
12%, защото нямат интерес към това.
Тези данни показват едно малко над средното равнище на интерес и съпричастност на
родителие към образованието на техните деца и дават основание да се търсят подходи,
пътища и решения за засилване на родителския интерес и участие. В този смисъл
включването на родители в проектите е обосновано и навременно, като разбира се трябва да
се има превид, че родителите-участници в проекта по принцип са от онази част от
родителското съсловие, която отделя по-значимо внимание на образованието на децата си.
Това означава, че възможностите за работа в тази насока са още по-големи. Налага се
изводът, че работата с родителите би могла да има значителен позитивен ефект за
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Съответно би
могло да се препоръча да се потърсят възможности за участие на повече родители при
бъдещите процедури, провеждани от ЦОИДУЕМ. Фактът, че 98% от анкетираните родители
отговарят, че биха се включили в подобни бъдещи проекти показва, че такава готовност при
тях съществува и е въпрос на насочено действие и финансиране на едно още по-значимо
внимание към работата с родителите. Следва да се има предвид, че тази готовност е еднаква,
както при родителите, които за първи път участват в подобен проект (66,8%) така и при тези,
които вече са участвали в подобни проекти (33,2%).
От Фиг. 6 се вижда, че 84,5% от анкетираните родители отговарят, че биха участвали
в мероприятия, свързани с училищния живот и само 15,5% нямат това желание.
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Фиг. 6
Данните показват една относително висока степен на интерес към образование от
страна на родителите от етничските малцинства. При проучването на терен редица
респонденти изказаха мнение за наличие на определена позитивна тенденция към повече
образование и по-висока образователна интеграция, която през последните няколко години е
особено характерна за ромското население. Показателни в това отношение са задържането на
учениците от ромски произход в по-големите класове, намаляването на отсъствията и
повишаването на успеха, стремежа за продължаване на образованието в средните училища и
за една увеличаваща се (макар и все още относително малка) част от учениците във висшите
учебни заведения. Тези процеси са по-силно изразени в училищата със застъпено
професионално образование и придобиване на професия.
Заслужава внимание оценката на много от интервюираните ръководители на проекти
и учители, че техните деца и ученици от ромски произход са своебразен позитивен модел да
образователен интерес и интеграция.
Данните от анкетите еднозначно потвърждават високия интерес на семействата, към
проектите. 95,1 % от децата са споделяли с родителите си за участието си в дейностите по
проекта, като 67,3% от тях - често.
Родителската оценка за ползата от проектите за образователната итеграция е
позитивна.
На Фиг. 7 е показано съотношнието на родителите от етнически произход по
отношение промяната в нагласите децата им да продължат образование, настъпили след
участието им в проектите.
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Фиг. 7
Според изследването, през последните 2 години желанието на 72,4% от родителите да
подкрепят бъдещето образованиена децата им се е засилило, според 7,7% то не се е
променило, а 19,9% не могат да преценят. Положителните промени в желанието и
мотивацията на децата да учат са и следствие и основа за едно променено отношение към
образованието в рамката на основната социална структура – семейството. Те са и основен
показател, за едно ускорено позитивно развитие в следващите 5-7 години – процес, който би
следвало да се овладее и стимулира от държавата и обществото. Следва обаче да се
отбележи, че този процес се развива на фона на ниско образователно равнище и висока
степен на фунционална неграмотност. Въпреки това промените са социологичен факт, който
следва да бъде по-задълбочено проучен и използван за целите на образователната интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства.
На Фиг. 8 е показано в процентното съотношение на родителите от етническите малцинства
според мнението им за влиянието, което участието им в проектните дейности е оказало върху
тях и техните деца.

Фиг. 8.
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Според мнението на родителите приносът на проектите в това отношение е безспорен.
98% от анкетираните отговарят, че проектите са от полза за тях и техните деца (много голяма
– 54%, голяма – 34%, умерена 10%). 96,2% от тях считат, че мероприятията по проекта, в
които те са участвали са допринесли за повишаване на мотивацията за учене и образование
на техните деца. Сред приключването на проекта 64% от родителите отделят повече време да
помагат на децата си да учат и да се подготвят у дома. Тези оценки на хората, са практически
крайната цел на проектите и недвусмислено определят проектите и процедурата като
успешна.
За родителите изпълнението на дейностите на проектите е довело до създаване на
работещи модели за взаимодействие с родителите на учениците от етническите малцинства,
участници в проекта. Те са се превърнали от пасивни в активни участници в училищния
живот, които изказват своето мнение и решават важни въпроси за образованието на децата
си, които са в помощ и посредничат между училището и останалите родители за превенция
на отпадането, намаляване броя на безпричинните отсъствия и слабите оценки. Работата с
ромските родители е довела до повишаване на интереса и мотивацията им за образованието
на техните деца.
Създадена е трайна нагласа в родителите (предимно от ромския етнос), че са важна
страна в учебно-възпитателния процес, страна без която социализацията на децата и
развитието на потенциала, който всяко дете има, независимо от етническата си
принадлежност, са почти невъзможни.
Съдържателният анализ на дейностите и мероприятията свързани с участието на
родителите показва един широк спектър, в който са застъпени както стандартно утвърдили се
дейности и мероприятия, така и такива с иновативен характер. Сред първата група са
проведените срещи с родители, клубове и ателиета със съвместно участие на деца/ученици,
родители и учители, отбелязване на традиционни празници (Коледа, Банго Василица).
Към втората група дейности с иновативен характер са индивидуалните и групови
консултациите на родителите със специалисти психолози, педагози, юристи и др.,
родителските дискусии, мероприятията с участие на семействата и участието на родители в
дейността на доброволческите клубове. Относително нов момент са лекториите с
многократно участие на едни и същи родители, с които се осъществява комплексно и трайно
въздействие.
Родителските клубове са една от традиционните много често използвани форми на
участие на родителите Създадени са нови такива клубове. Работата на клубовете е проведена
под формата на беседи и разговори по теми, свързани със социализацията на децата, с
ползата от ранното им включване в образователната система., с дискримиацията , домашното
насилие, ранното напускане на училище, ранните бракове като причина да напускане на
училище, необходимост от осъвременяване на традициите, агресията в училище, етническата
толерантност правата на децата, закрила на детето, противообществени прояви на малолетни
и непълнолетни, запознаване с новия закон за предучилищното и училищното образование с
правилниците за дейността на училищата, професионално и кариерно ориентиране и др.
Родителите споделят проблеми, свързани с отглеждането на децата, с техните предпочитания
и планове за бъдещето им. Според мнения на учители получени при проучването на терен
срещите определено са оказали положително влияние за участието на децата в проектните
дейности. Родителите са проявили интерес и отсъствия е имало предимно по здравословни
причини. Създадена е активна връзка между участниците в проектните дейности.
Проучването показва подчертан стремеж, там където се изграждат клубове, да се
провеждат мероприятия и дейности със съвместно участие на родители, деца и учители –
подход , който през последните години се утвърди като добра практика за комуникация, за
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ангажиране на родителите и като цяло за задълбочаване на интеграционните процеси. Друга
важна особеност е, че в голяма част от дейностите на родителските клубове се включват и
родители, които не са от клуба, а са техни приятели или близки.
В преобладаващата част от проектите родителите са се ангажирали пряко в
дейностите. Много от тях са се ангажирали в помощ на учителите. Има случай, когато по
своя инициатива родителите от родителските клубове се срещат и разговарят с родители на
застрашени деца с цел детето им да не отпадне от образователната система. Дейността на
всички клубове е целево и тематично насочена и се е провеждала на планова основа.
По оценки на учители по време на проучнатето на терен, когато учители, родители и
ученици работят заедно, целият облик на училището се променя, което от своя страна
поражда желание у другите родители и ученици да се включат.
Основно внимание в проектите е отделено на обучението на родителите. В тематично
отнощение преобладават въпроси, свързани с недискриминацията, етническата толерантност,
домашното насилие и неговите последствия, отговорвост на родителите, придобиване на
знания за културата на различните етноси, съхраняване и развиване на културната
идентичност, придобиване на знания за мирогледа на младите хора и техните очаквания към
училището и професията, характеристика на съвременното дигитално поколение и това,
което го различава от предишните, за нарастващата агресия сред учениците и причините за
това, психологически особености на детската възраст, информираност и мотивация на
родителите за ролята на детската градина и училището за интеграцията и социализация на
децата им, за равния достъп до образование и за подготовката на децата за училище,
социализация на родителите и тяхното приобщаване в обществото, начините за социално
подпомгане на дете – помощ при започване на училище, помощи за ученици и др.
Заслужава внимание и позитивна оценка използването на метода на обучение чрез
груповата работа, насочена към повишаване на родителския капацитет: самоценката на
родителските умения и компетенции чрез използваните тестове за самооценка, което дава
възможност на родителите да погледнат от друг ъгъл на себе си; взаимната оценка;
дискусиите върху мотивирането на родителите и децата за активно включване в
образователния процес; подобряването на комуникацията родител – дете, родител – учител,
родител – дете – учител; етническата толерантност; домашното насилие и неговите
последствия; отговорвост на родителите и пр.
Родители са участвали активно при формирането на празничните календари, насочени
към съхраняване на традициите, запознаване с куртрата и обичаите на етносите,
муртикултурна комуникация и етническа и религиозна толерантност. Особено внимание при
мероприятията е било включване на родители от различните етноси в съвместна работа.
Създадени се нови форми на общуване между родителите и училището като институция.
Участие в проектите на учениците и децата
Децата и учениците са основна целева група на проектите по процедурата. По данни
от анкетното проучване в обхванатите по процедурата учебни заведения са се обучавали
общо 11178 деца и ученици от които 51,3% са от етническите малцинства. Проектите са
обхванали общо 40,8% деца и ученици от общия им брой, от които 52,6% са от етническите
малцинства и 47,4% са деца и ученици с български етнически произход.
На фиг. 9 е показано в процентно съотношение участието на деца и ученици от
етническите малцинства и деца и ученици от българския етнос.
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Фиг. 9.
Тези данни показват определен стремеж към създаване на условия за междуетническа
комуникация и смесен и мултикултурен състав при провежданите дейности. Те дават
основание за извода, че при образователната интеграция акцентът се поставя върху
междуетническата комуникация, взаимното опознаване и взаимодействието като основен
подход в интеграцията.
Анализът на изпълнените дейности, потвърждава този подход - при 74% от
дейностите се констатира смесено етническо участие с балансирана тежест на децата и
учениците от етническите малцинства с тази на децата и учениците с български етнически
произход. Такъв баланс няма само в единични случай, в училища и детски градини, в които
преобладават децата и учениците от етническите малцинства (94 СОУ – София).
От участвалите в проектите представители на тази целева група 24% са деца и 76% са
ученици.
Основните форми на участие на децата и учениците са клубовете и ателиетата по
интереси, спортните празници, тържествата и други форми на съвместна работа. На фиг. 10 и
фиг. 10а, са показани данни за отделните видове дейности и брой участници в тях, общо за
всички проекти, според посочените от бенефициентите данни в крайните съдържателни
доклади и направеното проучване.
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Фиг. 10
Забележка: Посоченият брой обучения на ученици не включва обученията,
проведени в клубове и ателиета
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Фиг.10а
В дейностите с презентационен характер са участвали и присъствали и голям брой
граждани по места, представители на местните институции, близки и роднини на децата и
учениците, за броя на които не е водена статистическа отчетност. По приблизителни оценки,
получени при проучването, в организираните и проведени традиционни празници и
тържества са участвали общо около 4000 души; в организираните и проведени спортни
празници, игри и съревнования - над 1200; в организираните и изнесени театрални
представления и концерти - около 1800 зрители; в проведените изложби – над 6000
посетители.
Тези данни отразяват обществените мащаби на изпълнените проекти и високия
обществен интерес към тях.
Изхождайки от тяхната значимост, може да се препорча да се разработят отделни
индикатори за това участие, които да бъдат включени в изискванията и отчетните форми при
следващи процедури на ЦОИДУЕМ. Това би стимулирало разширяването на обществената
насоченост на проектите и респективно до засилване на обществената ангажираност в
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи.
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Според проведената анкета с 806 деца и ученици 12,8 % от участвалите деца и
ученици 99,8% са отговорили, че им е било интересно да участват в проектите и че биха
участвали отново в подобни проекти. Очевидна причина за това отношение е отчитането на
техните интереси и потребности, извънкласния характер на мероприятията и създадената
творческа и приятна атмосфера при провеждането на дейностите. Свидетелство за това са и
отговорите на въпросите „Какви дейности най-много Ви харесаха?“ и „Какво бихте желали
да се организира и направи с подобни проекти в бъдеще, за да учите още по-успешно?“
Въпросите са само за ученици, според които предпочитани са екскурзиите, летните лагери и
училища и други изнесени мероприятия, участието в клубове, ателиета с творческа
насоченост, спортните празници, отбелязването на традиционни празници.
По мнения получени при проучването на терен дейностите с творчески и
познавателен характер са предпочитани пред останалите, а ефектът е по-голям, когато те се
съчетават с игри и дейности с развлекателен характер. При по-големите ученици е проявен
по-силен интерес къв професионалното и кариерно ориентиране и овладяването на умения за
работа и занаяти.
Най често използвана форма на участие са клубовете и ателиетата с творческа
насоченост общо 145 с 3304 участници. В тях са застъпени най- вече художествените
занаяти, традиционните занаяти, основните изкуства (рисуване, пеене, музика, театър, танци,
кулинария), етнография, клубове с екологична на насоченост. В работата на повечето
клубове дейностите са ориентирани към фолклора, културата и традициите на етносите.
Важна особеност е смесеният им етнически състав и мултикултурното начало, взаимното
културно опознаване и стремежът към съхраняване на културната самобитност и традициите
на етническите малцинства, изграждане на отношения на толерантност, взаимно уважение и
непротиворечиви ценностни ориентации.
В рамките на клубовете успоредно с конкретната творческа дейност са провеждани
беседи и дискусии по въпроси важни за мултикуртурното общуване и съвместен живот и
дейност на хората от различните етноси. В работата на клубовете са привличани и са
участвали родители от различните етноси. Изграждани са умения на междувъзрастова и
междуетническа комуникация и разбиране.
По оценки на интервюирани учители неформалното общуване на децата и учениците
в извънкласните клубни форми е допринесло за създаване чувството за равнопоставеност и
пълноценно участие в училищната общност. Работата в смесени групи е улеснило взаимното
опознаване и е довело до повишаване на интеркултурната компетентност на учители и
ученици. Развити са умения за гражданска компетентност – умения за избор, участие и
сътрудничество, лична изява. Утвърждаване на етническата толерантност. Увеличават се
възможностите за обогатяване и разнообразяване на училищния живот и осмисляне на
свободното време на учениците.
Работата в клубовете и ателиетата е включвала провеждане на презентационни
мероприятия – изложби, концерти представления, конкурси и друти училищни и публични
мероприятия, възстановка на традиции и обичаи. Те са допринесли за преодоляване на
страховете от публична изява и повишаване самооценката на децата и учениците и тяхното
самочувствие. Тяхното провеждане е довело до популярност на клубовете и ателиетата и е
привлякло други ученици да се включват в инициативите по проекта.
При работата в клубовете, ателиетата и работилниците съобразно културите на
различните етнически малцинства са решавани казуси и задачи, при които се акцентира
върху креативността, логическото мислене, творческото въображение и способности на
децата и учениците.
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Предпочитана от децата и учениците проектна дейност е организирането на
екскурзии, лагери, зелени училища и други изнесени мероприятия. Мероприятия от този тип
са проведени при над 50% от проектите. Всички екскурзиии са с познавателна цел свързана с
българската история и култура или с традициите и културата на етносите. Подчертан е
стремежът към патриотично възпитание и формиране на чуство за национална
принадлежност, за изграждане на единно и общо отношение към националната история и
култура. Посещавани са исторически места и забележителности, музей, паметници, природни
забележителности.
Летните лагери, зелените училища са провеждани по приети обучителни планове като
дейностите и обученията са насочени към изграждане на умения за общуване, за екипна
работа, за дисциплина и организация, на толерантност и взаимно уважение. При тях
обучението е съчетавано със спортни дейности, туристически прояви, провеждане на игри и
съревнования, при които също са преследвани посочените цели.
При всички мероприятия от този тип има и участие на родители (макар и ограничено
до няколко души), които са оказвали съдействие на учителите и организаторите.
При провеждането на тези мероприятия екипите по проектите са проявили висока
степен на отговорност и организация. Според проучването на терен за осигуряване на
необходимата логистика са отделени значително време и усилия. Изразени са мнения за
необходимост от създаване на база данни за подходящи дестинации, както и за изграждане
на мрежа за логистична подкрепа на изнесени мероприятия по проектите за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Тези оценки и мнения заслужават внимание с оглед по-ефективното подпомагане на
бенефициентите при планиране и провеждане на дейности от подобен тип. По мнение на
голяама част от интервюираните ръководители на проекти и учители за много от учениците
екскурзиите са дали въцможност за първи път да излязат от населеното място и единствен начин да
посетят важните и значими за българската нация места. Според интервютата на терен реализацията
на проектите е съдействала, както за задържане на деца и ученици така и за привличане на нови и
отпаднали такива. Чрез подобряване на условията за учене и провеждане на клубни дейности се е
повишила мотивацията за посещаване на училище. Като особено важни се сочат съвместните
дейности между учители, деца и родители водещи до взаимно опознаване, по-добър и постоянен
контакт и сближаване. Като позитивен резултат се изтъква и приносът за преодоляване на
негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи.

В част от проектите са проведени обучения на ученици в лекционно-дискусионна
форма. Тематичната им насоченост е разнообразна като най-често теми са „Толерантност и
приемане на различията“, „Правата на децата“, „Противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни“, „Комуникативни умения“, „Работа в екип и решаване на конфликти“,
„Здравословно хранене и здравословен начин на живот“, „Ранните бракове и тяхното
влияние върху социалната реализация“ и „Социализация на ромските деца чрез
неформалното образование”. Социализацията на младите е невъзможна без знания за
родното място и осъзнаване на младия човек и мястото му в неговото развитие, без
осъзнаване на принадлежността към българската нация в условията на мултиетническа среда,
без получаване на знания за образователната система в България и мотивиране на децата за
ранна професионална ориентация, без разнообразие на културните и религиозните традиции
и обичаи в България, без мотивация за обучение в мултикултурна среда и без възпитание на
положителни нагласи при учене в мултикултурна среда.
Повечето от обученията са провеждани от привлечени специалисти и педагози.
Използвавни са мултимедиини технжлогии и интерактивни методи. За всички обучения и
работни срещи са изготвяни: програма за обучение, материали за обучението, присъствен
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списък, форма за обратна връзка, доклад за резултатите от обучението, снимки. В почти
всички случаи е осигурявано и кетъринг за участниците при завършване на обучението.
Важна положителна характеристика на работата с децата и учениците в рамките на
проектите е нейната относителна висока обвързаност с текущия редовен учебен процес.
Както е показано на Фиг. 11 според 57,9% от респондентите бенефициенти тя е била висока и
пряка, според 23,9% -висока, но косвена и според 13,2 % - умерена. Отговорите показват
един относителен баланс между проектните дейности пряко свързани с редовния текущ
учебен процес, които имат прякдопълващ и подпомагащ ефект и мероприятията с друга
насоченост, които косвено допринасят за крайните цели на обучението и възпитанието на
децата и учениците.

Фиг. 11
По оценки получени при проучването на терен обученията са преминали при
изключително висок интерес от страна на учениците, които активно са участвали в
провеждането им. Децата и ученицците са получили много нови знания, умения и
възможност за изява. Участниците в целевите групи са задълбочили знанията си за историята
и културата на своя етнос. Изградени са общочовешки ценности. Възпитано е равенство и
толерантност и е формирана компетентност за интеркултурна комуникация, за емпатия и
работа в сътрудничество.
Създадена е среда за диалог между децата и учениците от различните етноси.
Повишена е информираността им за същността на толерантността и междукултурния диалог.
Намалено е негативното въздействие от множеството социални бариери, основани на
предразсъдъци и дискриминация, водещи до лоша реализация, както на трудовия пазар, така
и в социалната реализация на представителите на етническите малцинства. Повишен е
процентът на учениците от етническите малцинства, които продължават да се обучават във
висши учебни заведения. Преодолени са негативните стереотипи и дискриминационни
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нагласи спрямо различните етнически групи. Създадени се основи за пълноценна
социализация на учениците от етническите малцинства.
Децата са участвали с желание и интерес в планираните срещи. Инициирали са идеи
за групова и индивидуална работа. С течение на заниманията все повече са намирали в себе
си желание за изявява. Светът на театъра е станал по-близък до тях и те са показали
забележимо развитие в емоционалната си интелигентност. Демонстрирали са видима
толерантност към заобикалящия ги свят и другите. Децата са се чувствали спокойни да
творят и средата, в която са провеждани заниманията е приобщаваща.
Според интервюирани учители уастието в работата по клубове и ателиета се е
отразило позитивно върху участието им и в учебния процес. Повишили са се мотивацията и
уменията им да възприемат и учат, да дискутират и обсъждат. По–често и по-атктивно е
станало участието им в провеждащите се училищни мероприятия. Приобщаващото и найвече неформалното и проектно базирано образование се оценява от тях като ефективно,
защото мотивира децата, прави ги отговорни към процеса на тяхното собствено развитие,
както и ги прави адаптивни и толерантни към заобикалящия ги свят.
Анжажираността, ентусиазма и мотивацията на децата пряко се е отразявала и върху
нагласите на родителите към училищната институция. Когато децата им проявяват интерес
към училищния живот, те също са непосредствено въвлечени в процеса и искат да
допринесат за развиването на децата им.
Проучването дава основание за обобщената оценка, че целите на проектите и
процедурата по отношение на децата и учениците са постигнати. Учениците и децата са
мотивирани и участват с желание в учебния процес. Те сами търсят допълнителни изяви.
Повишени са познавателните им способности, креативното мислене, сръчността и уменията
им. Изградена е по- толерантна мултиетническа среда. Чрез неформалното образование в
училище като средство за социализацията на ромските деца училището се превръща в желана
за ученика територия. Чрез дейностите се развиха някои личностни качества от социално
значение - да утвърждават най- доброто от своята уникалност и опит, да ценят успеха на
другите, да формират умения за работа в екип, добра самодисциплина и отговорност, но
също така и толерантност към партньора до себе си, привлечени са родителите като публика,
която подкрепя изявите на децата си и се вълнува от успехите им. Развиват нагласи за
самостоятелно мислене и оценка на факти от действителността и заобикалящата среда,
осъзнават лична потребност от даряване на време и сили в различните измерения на
дарителството – от помощта на уязвими групи, през благотворителност, опазване и
възстановяване на околната среда.
На Фиг. 12 е показано процентното съотношение на отговорите на анкетираните
бенефициенти относно приноса на изпълненито на проекта за цялостния процес на
образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и за промяна
на мотивацията им за учене и образование.
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Фиг. 12
Много добрите резултати и успехът на проектите косвено се потвърждава и от
мнението и оценката на бенефициентите за такива основни измерители на образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства като владеенето на българския
език, разбирането и усвояването на учебния материал, посещаемостта и отсъствията.
Отговорите от анкетата по тези въпроси, дадени в процентно съотношение на Фиг. 13,
очертават и степента на промяна настъпила в периода на изпълнение на проектите и е
относителен показател за влиянието на проектите върху учебния процес, акцентирайки
върху увладяването на български език, усвояването на учебния материал принципно и
намаляване на отсъствита.

Фиг. 13
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Важна характеристика на изпълнението и постигнатите резултати по отношение на
децата и учениците е създадената значима основа за бъдещо надграждане по посока на
поставените цели за образователна интеграция.
Според 51,3% от анкетираните бенефициенти такава основа е създадена за
преобладаващата част от обхванатите от проекта (над 85 %); според 28,2% от анкетираните за голяма част от обхванатите от проекта (60 – 85 %); според 17,9% от анкетираните - за
половинана от обхванатите от проекта (40 – 60 %). Само 2,6% отговярят, че основа за
надграгждане е създадена само при 30 – 40 % от децата и учениците участвали в проекта. На
фиг. 14 са показани в процентно съотношение отговорите по този въпрос. Отговорите които
са дали анктираните учитли са анлогични, което е още едно потвърждение за ползотворното
влияние на тзи проекти върх развитието и интехрирането на сновната целева група – децата и
учениците.

За каква част от съответната целева група е създадена основа за
надграждане с бъдещи проекти?
За много ма лка ча ст от обхванатите от проекта (под
20 %)

0%

За ма лка ча ст от обхванатите от проекта (30 – 40 %)

0%
2,6%

За ма лка ча ст от обхванатите от проекта (30 – 40 %)

17,9%

За половина на от обхва натите от проекта (40 – 60 %)

28,2%

За голяма част от обхванатите от проекта (60 – 85 %)

51,3%

За преобладаващата част от обхванатите от проекта
(над 85 %)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Фиг. 14
5. Участие на учителите като целева група на проектите
Според отчетните данни в проектите са обхванати и са участвали общо 400 учители.
От тях 92% са с български етнически произход, 3% - с ромски, 4% - с турски и 1% - с друг.
Относителният дял на учителите участващи в проектите спрямо общият им брой е 41,6%.
Структурата на участващите учители е подобна на общата етническа структура на
учителите работещи при бенефициентите. Еднозначна и оценката за относително ниската
численост и дял на учителите с небългарски етнически произход. Ако за учителския корпус в
страната тази структура би била по близка до общата етническа структура на населението, то
за училища и детските градини, в които 51% от обучаемите са от ромски и турски етически
произход, тя поставя въпроси, които имат отншение към цялостния процес на образователна
интеграция на децата и ученицте от етническите малцинства и изискват по-детайлно
изследване и внимание.
За отбелязване е, че освен официално включените в проекта учители, в част от
дейностите са взели участие и техни колеги. По тази причина броят на учителите отразен в
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анкетното проучване е с 12 % по-голям от този отразен в отчетната документация, а тази
цифра ориентира за размерите на допълнителното участие.
Основна е ролята на учителите за организирането и провеждането на проектните
дейности и мероприятия.
Проучването показва проявена висока степен на отговорност и професионализъм,
умения за работа в мултикуртурна среда, познaване на проблематиката на дейностите, за
които учителите са отговаряли и в които са участвали. Това определено е дало отражение и е
имало позитивен ефект вълху работата на ателиетата и клубовете, проведените
представления и концерти, организираното отбелязване на дати и събития, извършените
тематични проучнания и всички остали дейности и мероприятия. Учителите са проявили
умения да съместяват проектните дейности и мероприятия с текущия редовен учебен процес.
Работата с учениците, децата и родителите се счита за основна дейност на учителите в
рамките на проектите. Проявени са умения за комуникация, познаване на културните
особености и традиции на етносите, търпение, емпатия и съпричастие. Толерантността на
самите учители се е предавала на децата и учениците и на родителите и се е налагала като
стил и императив на поведение, общуване и отношения.
Според проучването цел, която е преследвана с изпълнението на проектите е
развитието на капацитета на учителите, работещи в мултиетническа среда за
високопрофесионална и високоефективна работа за образователна интеграциа на децата и
учениците от етическите малцинства.
Учителите са основен фактор, който до голяма степен определя резултатите от учебно
възпитателния процес. Изхождайки от разбирането за тази роля и място бенефициентите са
се стремяли при всяка една дейност и мероприятие тази цел и задачча да присъства и да се
преследва. Неформалният и до голяма степен иновативен характер на дейностите и
мероприятията и най-вече на подходите и методите за тяхното провеждане е създал
атмосфера на търсене, творчество, иновативност, креативност, при която надграждането на
професионални знания, компетентности и умения е условие за постигане на резултати и в
същото време е и следствие. Учителите са проявили стремеж да усвоят нови подходи и
методи на работа, нови дидактически похвати и средства, добри практики и е реализиран
активен обмен ва опит.
Учителите са участвали във всички дейности и мероприятия по проекта. В този
смисъл тяхното професинално израстване е било неразривно свързано с обучението и
работата с децата и учениците, с работата с родителите, с организирането и провеждането на
дейността в клубовете и ателиета, с творческите изяви на учениците и децата, т.е. с цялата
широка гама от дейности и мероприятия реализирани в рамките на всеки конкретен проект.
Практико-приложното начало е основно при развитието на учителския капацитет постигнато
в рамките на проектите, а моделът „уча се работейки” е прилаган при повечето от
проведените мероприятия.
По оценки и мнения получени от учители при проведените интервюта на терен
иновативното начало е било водещ елемент в тяхната работа по проекта. Търсенето и
прилагането на най-успешни подходи, методи и практики за обвързване и испектиране на
извършваните дейности с целите на образователната интеграця на децата и учениците от
етническите малцинства е било техен водещ мотив и въпрос на тяхната професионална
реализазция. В определено отношение участието им в проектите е създало вътрешно усещане
за пофесионална състезателност, въпреки че такава не е била задавана. Задачите и
поставените цели са приемани като предизвикателство за професионализъма. Това е
формирало нагласа за учене, за експериментиране и за по-активна професионална
комуникация при по-голяма част от учителите.
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Дказателство за творчески и иновативни нагласи на преобладаващата част от
умителите са разработените и въведени с тяхно участие 34 нови учебни програми за
образователна дейност в детските градини и в училищата, съобразени с културите на различните
етнически малцинства., проведените общо 16 проучвания и изследвания (по данни от отчетите),
разработените презентации и учебни материали. Показателни в това отнощение са и многото добри
практики в процеса на изпълнение на проектите.

Значимостта на участието в проекта за професионално развитие на учителите се
потвърждава и от отговорите в анкетата на бенефициентите, както е показано на Фиг. 15:
64,1% от тях считат, че проектите са допринесли за значителна промяна в положителна посока в
мотивацията на учителите за работа за образователната интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства; 30,8% - за умерена промяна в положителна посока и 5,1% - за малка
промяна в положителна посока.

Фиг. 15
Близки са и отговорите на този въпрос дадени от самите учители: 59,8% считат че
проектите се допринесли за значителна промяна в положителна посока в мотивацията на
учителите за работа за образователната интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства; 31,4% - за умерена промяна в положителна посока и 1% - за малка промяна в
положителна посока и 2,9% - че няма промяна.
Потребности и желание за допълнителни знания и учения са посочили всички анкетирани
учители. Както се вижда от Фиг. 16 най-голям е относителния дял на онези от тях, които са
определили, че имат потребност от повече знания и умения за работа с проблемни
ученици/деца от етническите малцинства – 50,9%. Близък е относителния дял на учителите
отговорили , че имат потребност и желание за повече знания за добри практики в областта
на образователната интеграция на учениците/децата от етническите малцинства - 48,1% и
умения за комуникация и работа с родителите на учениците/децата от етническите
малцинства - 45,4%.
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Фиг. 16
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Значим е относителният дял на учителите заявили желание да имат повече
психологически знания и умения - 40,9%, както и в областа на мотивацията на
учениците/децата от етническите малцинства за учене и образование - 36,1%. Желание за
повишаване на знанията в областта на културата, традициите и обичаите на етническите
малцинства са заявили 31,5% от учителите, а областта на специални умения за преподаване
на учебния материал (подходи, методи, средства) на учениците/ децата от етническите
малцинства - 29,6% . Една трета от учителите желаят да си повишат занията в областта на
ефективното взаимодействие със социалните служби - 30,6%.
На Фиг. 17 са показани в относителен дял областите, в които учителите, биха желали да
развият своя капацитет (стойностите са закръглени до процент).

Фиг. 17.
Тези отговори би следвало да се вземат предвид при определяне на структурата и
акцентите на бъдещите програми за обучение на учителите, както и на обученията в рамките
на следващи процедури и проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.
По данни от проучването на отчетната документация в рамките на проектите са
проведени общо 19 специализирани обучения на учители с 273 участника (67% от
участвалите в проектите учители), 104 учители (25% от участвалите в проектите учители) са
участвали в съмместни обучения с родители. Преобладаващо мнозинство от учителите са
били обучаващи в една голяма част от обученията на родители и ученици.
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Основни теми и въпроси при обученията на учителите са били:
 Проблеми на педагогическата работа в мултикултурна класна стая;
 Толерантността и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда;
 Интеркултурен подход в образователния процес;
 Социализацията на децата,
 Наръчник за педагози – работа с деца от различини етноси и култури;
 Обучение на деца от различни етноси за адаптиране към училищния живот;
 Мултикултурна класна стая;
 Нрави и традиции на семействата и на родителите от различните етнически
общности;
 Работа на училището със семейството
 Основни акценти и взаимодействия между детската градина и семейството в
процеса на възпитание на децата от ромския етнос;
 Отношенията учител- дете-родител;
 Мотивация на децата от етно-малцинствата;
 Умения за работа с деца билингви;
 Равния достъп до образование социализация на родителите и тяхното
приобщаване в обществото;
 Дискримиацията , домашното насилие;
 Ранното напускане на училище;
 Ранните бракове като причина да напускане на училище;
 Агресията в училище;
 Етническата торелантност;
 Правата на децата, закрила на детето;
 Пртивообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
 Запознаване с новия закон за предучилищното и училищното образование с
правилниците за дейността на училищата,
 Домашното насилие и неговите последствия;
 Отговорвост на родителите;
 Културата на различните етноси;
 Съхраняване и развиване на културната идентичност;
 Мирогледа на младите хора и техните очаквания към училището и
професията;
 Характеристика на съвременното дигитално поколение;
 Нарастващата агресия сред учениците и причините за това;
 Психологически особености на детската възраст;
 Информираност и мотивация на родителите;
 Начините за социално подпомгане на дете–помощ при започване на
училище, помощи за ученици и др.;
 Развитие на емоционалната интелигентност, емпатията и насърчаване на
добронамереност в отношенията между децата от всички етноси, представени в общността;
 Професионално и кариерно ориентиране.
В обученията са прилагани итерактивни методи, използвани са съвременни
технологии, решавани са практически казуси, правени са индивидуални и групови
разработки и презентации, провеждани са симулационни игри.
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При проведените проучвания на терен всички интервюирани учители, преминали
обучения изявяват удовлетворение от получените нови знания и умения и от начина на
провеждане на обученията. Изразяват се препоръки да се привличат за лектори преподаватели
от университетите и експерти от компетентните институции. Положителен показател и за
устойчивост на резултатите от проектите е осъзнатата необходимост от страна учителите за
повече обучения за професионална квалифкация.
6. Оценка на ролята на ЦОИДУЕМ
При проведеното анкетно проучване почти половината от бенефициентите отговарят,
че преди стартирането на проекта са нямали опит по проекти с финансовата подкрепа на
ЦОИДУЕМ. Резултатите показват, че тази липса е била преодаляна в хода на изпълнението
на проектите най-вече чрез добре организирания и системно осъществяван мониторинг и
навременна помощ от страна на експертите на ЦОИДУЕМ. Това се потвърждава и от
мнението на бенефициентите за комуникацията с ЦОИДУЕМ.
На Фиг. 18. е показано в процентно съотношение отговорите на бенефициентите на въпроса
за комуникацията им с ЦОИДУЕМ.

Фиг. 18.
За етапа „подготовка на проектните предложения и кандидатстване” 94,8% от тях считат , че
тя е била много добра и 5,1% -добра. За етапа „изпълнение на проектите” 89,8% от тях
считат, че тя е била много добра, 5,1% -добра и 5,1 % отговарят, че не могат да преценят. За
етапа „отчитане на проектите” 89,8% от тях считат , че тя е била много добра, 5,2% - добра и
5,1% отговарят, че не могат да преценят. ЦОИДУЕМ е реагирал бързо и компетентно на
въпросите на бенефициентите, експертите са вниквали в проблемите им и са съдействали за
тяхното решаване. Като основни се отбелязват разбирането и добронамереността на
служителите на ЦОИДУЕМ и добрата организация при оказваната методическа помощ и
мониторинг. За отбелязване е, че по-активна комуникация с ЦОИДУЕМ са имали
структурите с относително по-малък опит за работа по проекти. Заедно с това всички
бенефициенти изтъкват, че при работата им по проектите финансирани от ЦОИДУЕМ са
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срещали затруднения свързани с процедурите по отчитане на извършеното и постигнатите
резултати. Множеството списъци, многократното подписване от страна на участниците,
подробната снимкова документация, попълването на отчетните форми създават усещане за
бюрократичност и презастраховане
7. Отношение на местната общественост и институции
Привличане на местната общност към изпълнение на проектните дейности е една от
значимите цели на финансираните от ЦОИДУЕМ конкурсни процедури. Ангажиране на
вниманието, провокиране на съпричастност и на активно съ-участие на местната
общественост на всичките й нива в инициативите на проектите са сред приоритетните задачи
на бенефициентите. Изграждането на широко партньорство между педагогическите екипи,
работещи по проектите и представители на различни структури на държавната и местна
власт, неправителствени организации, клубове, сдружения, бизнес организации, медии,
неформални общностни лидери, е съществена предпоставка не само за успешното
изпълнение на конкретни планирани проектни дейности, но и за постигането на тяхната
реална устойчивост и продължителност във времето.
Целевите групи по КП, типа дейности, поставените задачи и очаквани резултати са
компоненти на социалната система, които са тясно обвързани с нейното успешно
функциониране и в този смисъл вниманието на местната общност към тях е от изключително
голямо значение. Нейното действено или обратно - неакивно присъствие дава своя отпечатък
върху нивото и качеството на изпълнение на проектните дейности.. Позитивна тенденция
през последните години е стимулиращото съ-участие на различните структура на местната
общност в изпълнението и подпомагането на проекти, работещи за образователна и
ценностна интеграция на етническите малцинствени групи. Показателно в това отношение е
и самостоятелното участие като бенефициенти на анализираната конкурсна процедура 33.1516 на пет общини – Гоце Делчев, Средец, Нови пазар, Асеновград, Харманли.
Провокиране вниманието на местната общност към проектите, до голяма степен
зависи от инициативността на екипите за управление на проекта. В резултат на тяхната
активност се осъществяват контакти с различни структури, които да се ангажират не само с
присъствие на организираните публични изяви, но и да имат по-задълбочено и дълготрайно
присъствие в изпълняваните по проектите дейности. Добър пример в това отношение е
привличането на Историческия музей, гр. Харманли и на Педагогическия факултет при
Тракийски университет , гр. Стара Загора от бенефидиента на проект „Детски свят – желано
място за всеки“, община Харманли, както и на Етнографския музей, гр. Враца от от
бенефидиента на проект „Синергия на качествено предучилищно образование“ – ДГ
„Българче“.
Отговорното отношение, високият професионализъм на екипите за управление и на
ангажираните в тях преподаватели в повечето случай са факторите, които успяват да
предизвикат съпричастността на местната общност към проектите. Посредством
многобройни срещи и разговори с хора от общността – по маниера „от врата – на врата“, с
неформални лидери, пендионерски или спортни клубове, НПО, с представители на местния
бизнес, те успяват да направят проектните дейности не само по-забележими в конкретното
населено място, но така създават и основа за тяхното бъдещо продължаване и устойчивост на
постигнатите резултати. Организирането на кръгли маси, дискусии, прес-конференции са
също едни от формите за активно привличане на местната общност към търсените отговори,
по които работят всички проекти.
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Средствата за масово осведомяване и социалните мрежи са друг важен канал за
достигане на информация за проектите до широката местна общественост. Всички
анализирани проекти са ползвали този подход, обикновено в рамките на
дейност“Информация и публичност“. Влиянието върху местната общност е основно в посока
подобряване на отношението към социално уязвимите групи и развиване на междуетническа
толерантност и разбирателство.
След осъществения анализ на проектите по Приоритет 1 и Приоритет 3 на КП 33.152016, обобщеният извод за участието на местната общност е, че тя правилно е оценявана от
всички бенефициенти като неоспорим, важен фактор за успешната им реализация.
Привличането и активното й ангажиране подпомага процеса на пълноценна социализация на
учениците от етническите малцинства, на постигането на интеркултурно образование, на
развиване на културната им идентичност, към повешаване авторитета на училището/детската
градина като образователни институции, към действено отваряне на училището към
проблемите на живота в местната общност. Констатира се повишаване на капацитета и
самоорганизацията на родителската общност и развитие на комуникацията между родители,
ученици и учители чрез опознаване, признаване и зачитане на културните различия,
традиции и религия, преодоляване на негативните нагласи и стереотипи.
С оглед постигането на още по-добри резултати в социалната интеграция на
малцинствените етнически групи, биха могли да се изведат няколко препоръки:
 Осъществяване на по-активна комуникация с местни работодателски и
бизнес организации с цел постигането на ранна професионална ориентация на учениците от
средния и гимназиален курс на обучение;
 Допустимостта от включването на местни
работодателски и бизнес
организации като партньори по проектите;
 Включването на представители на етническите общности в екипите за
обхват, съгласно ПМС 373;
 Засилване ролята на образователната медиация и образователните
медиатори;
 Повишаване капацитета на преподавателските екипи от училищата и
детските градини за работа с местната общественост, местнитте власти и институции, с
медиите, с местните НПО посредством целево организирани обучителни семинари.
8. Устойчивост
Постигането на устойчивост на проектните дейности е задължително условие на
всички проекти по конкурсната процедура, което е залегнало в цялостната й философия.
Всички мероприятия би следвало да имат не епизодично или инцидентно социално
присъствие, а обмислено и целенасочено продължаващо действие. Това разбиране е
заложено в болшинството проекти на Приоритет 1 и Приоритет 3 на КП 33.15-2016.
Постигнатите в рамките на проектите ползи ще имат трайно и дългосрочно
въздействие върху образователната и възпитателна функция на училището и върху всички
ангажирани целеви групи, ако при тяхното планиране е заложен елементът устойчивост.
След проведените теренни проучвания и интервюта с участниците, екипът от
анализатори може да потвърди наличието на мерки за постигането на устойчивост на
проектните дейности. В зависимост от конкретната им специфика се планира и осъществява
мултиплициране на модела на работа по ателиета, на ученически съвети, на клубове по
интереси, на родителски и доброволчески клубове; създаване на структура за допълнителни
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дейности; разработване на тематични планове и сценарии; създаване на постоянно
действащи изложби с продукти, изработени по проекта; създаване на традиции за съвместно
честване на празници; организиране на мероприятия, включващи ученици/деца, родители,
местна общност; предаване на закупените материали или технически средства (лаптопи,
телевизори, интерактивни дъски и др.), както и на оборудваните помещения и за следващите
випуски в училищата/детските градини;
Един от основните проблеми, който би могъл да възпрепятства постигането на
устойчивост е недостатъчната финансова обезпеченост на планираните последващи
дейности. Повечето бенефициенти изтъкват този проблем, но същевременно и категорична
готовност за преодоляването му чрез търсенето на допълнително финансиране от други
проекти, от собствения или общински бюджет или от спонсорство.
В резултати от изпълнение на проектите би могло да се заключи, че на много места е
създадена устойчива подкрепяща училищна среда за деца, родители и учители; развит е
капацитета на родители и деца за участие в постигане на позитивни промени на
образователната и общностна среда. Постигнато е разбиране за потребностите на
подрастващите и подобряване на общуването между деца/ученици-родители-учители.
Мотивирани
са учениците за учене, в значителна степен се е засилило редовното
присъствие в учебните часове и намаляване на отпадането от училище. Въведени са
практики за участие на родители и ученици в училищния живот, които съвместно с
педагогическите екипи стимулират ученето и подпомагат социалната интеграция.
9. Силни и слаби страни при изпълнението на проектите
Силните и слабите страни при изпълннието на проектите, определени от
бенефициентите при направенето анкетно и теренно проучване е съществен показател, както
за оценка на ефекта от планираните дейности и осъществената организация на изпълнение,
така и и за отправна точка при разработване и планиране на следващи конкурсни процедури
за проекти с цел постигане на още по-голяма ефективност.
Силните страни на изпълнението на проектите, така както са определени от
бенефииентите и участниците в дейностите, са свързани с постигнатото влияние върху
целевите групи и настъпилата промяна в тяхното поведение в посока по-голяма
социализация и образованост на децата от етничските малцинства, а именно:
 Поставянето на учениците/децата независимо от етноса в условия, в които да
се чувства специално, значимо, възпита чувство на гордост от етническата принадлежност и
формиране национално самосъзнание;
 Обогатяване на нагледните представи на учениците/децата и разширяване
речника им на български език;
 Развиване на комуникативните умения на учениците/децата и обогатяване на
социалния им опит;
 Изграждане у учениците/децата усещане, че стават част от управлението на
живота в училище, за което изключително много допринясят създаването на Ученическите
парламенти;
 Повишено е жланието на учениците/децата за изява на способностит им
 Неформалното образование, чрез творчески клубове и ателиета дава
невероятни възможности за социализация на учениците/децата в мултиетническа среда;
 Формиране на компетентности за сътрудничество у учителите и родителите,
за успешна социална реализация на децата;
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 Изграждане на нагласа в родителите (предимно от ромския етнос), че са
важна страна в учебно-възпитателния процес, страна без която социализацията на децата и
развитието на потенциала, който всяко дете има, независимо от етническата си
принадлежност, са почти невъзможни.
 Повишавано е желанието на родителите от етническите малцинства за
участие в училищния живот и на тяхната ангажираност с учебния процес и образованието на
децата им;
 Голяма част от родителите, включени в дейностите по проектите, споделяйки
преживяното въздействат на останалите родители за по-активно включване в училищния
живот;
 Повишена е мотивацията на майки, сключили ранни бракове и не завършили
своето образование, да проявяват по-голяма ангажираност към образованието на децата;
 Използване на доброволчеството като нова активна форма в помощ на
образователните институции и на родителите за постигане в по-висока степен на
социализацията на учениците/децата от етническите мацинства
Сабите страни при изпълнение на проектите са свързани преди всичко със
затрудненията, които е трябвало да се преодоляват за постигане на целите, като:
 Голямата натовареност на учителите с преките им задължения;
 Непостоянния състав на детските групи свързани с тежките атмосферни
условия през зимата и нуждата от преструктуриране на програмата за работа с децата заради
отсъствията им;
 Липса на интерес, отсъствие, неотговорно отношение от страна на част от
родителите, което затруднява и забавя приобщаването им;
 Ниска битова и социална култура на част от учениците/децата от етническите
малцинства;.
 Неразбиране проблемите на толерантността и нуждата от десегрегация и
образование сред ромския етнос, ограничаване на контактите извън учебните часове;
 Слаба възможност за работа с родители и популяризиране на
доброволчеството сред родителската общност поради наличието на пътуващи ученици/деца
от други населени местна.
Идентифицирането на силни и слаби страни при изпълнението на проектите от страна
на бенефициентите показва, че изпълнението на такива проекти в годините води до развитие
на капацитета им за все по-точно и ясно определяне на тяхната визия и стратегически
намерения за решаване на проблемите със социализацията и образоваността на учениците и
децата от ромския етнически етнос, както и за изграждане на мултикултурна среда на
етническа толерантност, взаимоуважение и сътрудничество.
10. Добри практики
Многобройни са примерите на добри практики сред анализираните проекти.
Предоставената от условията на процедурата широка възможност за избор на дейности, е
провокирала инициативността на бенефициентите да включат много иновативни идеи, както
и творчески да подходят към изпълнението на някои по-традиционни за такъв тип проекти
дейности.
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Независимо от общото високо ниво на концептуалност и практическа реализация,
заслужава да бъдат откроени някои, по наша преценка, особено добри практики.
На първо място това са инициативите, свързани с разгръщането на доброволческата
дейност. Тя присъства в различна степен в голяма част от проектите, но не навсякъде е
самостоятелно изведена и застъпена в еднаква степен и мащаби. Успешни примери са
доброволческият корпус „Активатори“, създаден по проект „Бъдещето е толерантност“ на
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр. Свищов, както и „ Клуб на доброволеца” – по проект
„Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”
на ОУ „Неофит Рилски” – с. Дерманци . Младежите, включили се като доброволци са
живеещи в кварталите с ромско население, познават добре спецификите на местната
общност, умеят да комуникират с родителите и с подрастващите и участвайки във всички
дейности на проектите значително са подпомогнали тяхното успешно изпълнение.
Привлечени са били също и младежи, които нито учат, нито работят и посредством подобно
тяхно участие в доброволчески групи им се е предоставила възможност да се включват в
нови инициативи за личностно изграждане и социална интеграция. Чрез разговори в
неформална обстановка младежите са разяснявали на целевите групи националните и
европейски образователни политики, насочени към интегрирането на децата от етническите
малцинства в социалния и обществения живот на България и Европа, подпомагали са
професионалната ориентация на учениците. Съвместно с учителите са разработвали и
прилагали иновативни образователни методи, предоставящи възможност на участниците да
развиват ключови компетенции по специфични теми като „толерантност“ и „човешки
права“.
Участието на доброволците носи положителен ефект в няколко посоки – чрез подхода
на неформалното общуване се постига по-достъпно и облекчено запознаване на родителите и
учениците от етническите малцинства с идеите и целите на проектите; стимулира се тяхната
мотивация да се включат заедно с децата си в изпълнението на дейностите; разширява се
социалната база на ангажираните по проекта и се увеличава неговия социален резонанс;
установява се тенденцията за положително развитие на отношенията мнозинство –
малцинства; развива се гражданската активност на младите хора и те формират отговорна
гражданска позиция ; минимизират се съществуващите социални бариери, основани на
предразсъдъци и дискриминация
В ОУ „Неофит Рилски” – с. Дерманци доброволчеството е ориентирано към ранното
възпитателно въздействие в посока толерантност, взаимно уважение, формиране на чувство
за емпатия и съпричастност; създава основа за изграждане на личностна ценностна система,
изключваща насилието или нетърпимостта към другия; подготвяне подраствашите за
неконфликтно включване в мултиетническа и мултикултурна социална среда. За успешната
реализация на тази дейност е допринесла съвместната работа с психолог, който е участвал
активно в основните инициативи, оказвайки психологическа подкрепа в ролевите игри и
работата в малки групи. Децата доброволци са решавали казуси и са предлагали идеи,
свързани с тяхната среда и населено място. Проявявана е гражданска отговорност и чувство
за принадлежност и грижа.
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Специфична група добри практики са цялостните подходи, мащабите и организацията
при проектите на две общини-бенефициенти. Това са проект „Образователна и социална
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в
община Гоце Делчев” и „Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от
етническите малцинства в детските градини на Община Нови пазар”. И двата проекта се
отличават с мащабите си - с броя на проведените мероприятия и дейности, с големия обхват
на представители на целевите групи и с обема на извършената организационна работа. В
резултат, те имат относително по-голям ефект като постигната обществена полза и
значително по-високо ниво на публичен резонанс. Силна страна и при двата проекта е, че
полето за участие в проектните дейности не е само в рамките на едно училище или една
детска градина, а в много по-широк мащаб – отнася се за цялата община.
Квалифицирана като добра практика е дейността „Организиране на посещения на
родителите и учениците в професионалните гиминазии в града“ по “Проект „Образованиетоключ към успешна реализация“ с бенефициент Основно Училище „Иван Вазов” - гр.
Кюстендил с партньор Професионална гимназия по туризъм „Н.Й. Вапцаров” - гр.
Кюстендил. Специалният акцент към подпомагане професионалната ориентация и
продължаващото образование на учениците, цялостната организация на процеса с
провеждането не само на информационни срещи и беседи с преподаватели от
професионалните гимназии, но и с реални посещения на съответните учебни бази,
включително с организиране и на транспортирането до там на учениците и родителите,
впечатляват с искрената, но и обмислена загриженост към бъдещето на младите хора.
Подобен тип дейности са реален пример за движение по пътя на пълноценната социализация
на ученици от етническите малцинства, за превъзмогване на предразсъдъците и негативните
стереотипи. Като положителен резултат след приключване на дейността, се отчита, че
болшинството ученици са решени да кандидатстват след 7 клас в посетените професионални
гимназии - професионална гимназия по туризъм „Н.Й. Вапцаров” и професионална гимназия
по лека промишленост „ Вл. Димитров – Майстора“.
Дейността „Приемна за родители” на проект „Заедно – ръка за ръка“ с бенефициент
ДГ „Снежанка“, град Русе, е една от причините за цялостното много добро ниво на
изпълнение на проекта. Дейността предиздиква внимание и интерес с провеждането на
комплекс от услуги и групови занимания, подпомагащи родителите на децата да са поотговорни и мотивирани за вземане на решения относно бъдещото развитие на децата им.
Голяма част от родителите от родителските клубове са пожелали да се включат в
организираната приемна. Участвалите родители са препоръчали в тази дейност да се
включвват не само родители на деца от етническите малцинства, но и всеки родител имащ
нужда от комплексна и професионална подкрепа, от практически съвети свързани с децата
им.
В проект „Нашите деца - нашето богатство“ с бенефициент община Средец се
откроява дейност „Инициатива „Обичам да чета“. Дейността се базира на принципа
„Връстници обучават връстници“, провокира интереса на децата към литературата и ги
подкрепя в усвояването на българския език. Инициативата е форма за усвояване на
грамотност чрез четене. В нея са били привлечени като доброволци ученици от местната
общност, които са подпомагали изпълнението й. Веднъж седмично по предварително
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уточнен график, ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Средец и ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ с. Загорци са прочитали кратки и достъпни за възрастта на участниците текстове,
с което се е провокирал интересът им към литературата и желанието им за усвояването на
книжовния български език.
Чрез дейноста е създадена подкрепяща среда за социализация на децата, изразяваща
се в изпълнението на дейности за подобряване на емоционалните и социалните им умения.
Същевременно се съхранява етническата идентичност на децата от малцинствата, чрез
дейности в културно-разнообразна среда. Създадени са трайни условия за образователна
интеграция на децата от малцинствата чрез подобряване на комуникативните им умения по
български език.
Сред примерите за добра практика и иновативност на решенията е и дейност
„Повишаване на ученическата активност – учредяване и функциониране на ученически
парламент” на проект„Да уловим феята на знанието с ръцете на децата, сърцата на учителите
и опита на нашите родители“ с бенефициент Основно Училище „Антон Страшимиров“ – с.
Светлен, община Попово, област Търговище.
След гласуване, организирано по подобие на националното гласуване за Народно
събрание, е създаден Ученически парламент с участници от различни етнически групи.
Изпълнението на дейността е дала едновременно знания и опит на подрастващите;
съдействала е за тяхното активно включване в живота на училището, за формиране на
гражданско самосъзнание, на увереност и самочувствие в способността им да формулират и
представят въпроси и решения. Искрено предизвикателство за тях е било включването им в
разнообразни форми на ученическо самоуправление, овластяването им в процеса на взимане
на решения, където специално се е обръщало внимание на равнопоставеното участие на
учениците от ромски произход.
Успешното изпълнение на дейността е довело до превръщането на учениците не само
в активни участници в образователния процес, но и в млади хора с активна гражданска
позиция, с обществена отговорност и нагласи за активно участие в обществения живот.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принципите за равенство и свобода са фундаментални за демокрацията. Техен пряк
израз в съвременното общество са скъсяването на материалните различия на хората,
осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване, сближаването на социалния
статус, равнопоставянето на гражданите, равенството пред закона, толерантността,
взиамното зачитане, приемането на различията, уважаването на културната идентичност и
традициите на различните, недискриминацията.
Тяхното неотклонно преследване е в основата на просперитета на нациите в съвременния
свят.
Българското общество и държава са възприели тези принципи и са декларирали
стремежа си за тяхнато неотклонно преследване и спазване.
Икномическите процеси в годините на прехода обективно доведоха до нарастване на
социалното разслоение и диференциация в обществото. Увеличаването на икономическото
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неравенството породи появата на отчуждени и маргинализирани социални групи и слоеве. В
условията на мултиетническа структура на обществото при процесите на социална
диференциация се появи и етническа компонента – преобладаващата част от различните
етноси да се оказват в различни социални слоеве и прослойки (по отношение на доходи, бит,
образователен статус, заетост и пр.).
Тези процеси стимулират етническото разделяне и обособяване с риск за затваряне на
етносите и взаимно противопоставяне. Появилите се през последните години, макар и
единични случаи, етнически сбласъци в населени места с концентрирано ромско население
са техен пряк резултат и израз.
В тази връзка българската държава през последното десетилетие отделя особено
внимание за недопускане на подобно развитие, и обратното, за създаване на условия за
сближаване на етносите в страната. Приети са политики. Утвърдени са стратегии, програми и
планове за интеграция, заделя се значим ресурс. Фундаментален елемент на държавната
политика е издигането на общото образователно равнище на нацията и на тази основа
съкращаването на значителните различия в образователния статус на различните етноси в
страната.
На образованието се разчита да допринесе за преодоляване на различията, за създаване на
равни условия и възможности за социална реализация на хората от различните етноси.
Сближаването на образователното равнище е условие за по-активна междуетническа
комуникация и съвместна дейност, за повишаване на културата но общуване, за едно подобро взаимно опознаване като условия за повече толерантност, взаимно уважение и
зачитане на културната идентичност и различието на другите.
Основно внимание се отделя на образователната интеграция на децата и учениците от
групите с небългарски етнически произход – турски, ромски и др.
Основната специализирана държавна структура, организираща и провеждаща
държавната политика в тази област ЦОИДУЕМ при МОН, вече повече от десетилетие
разработва и реализира програми, финансира дейности и проекти на училища, детски
заведения, общински власти, държавни структури и НПО. Постигнати са значими резултати,
чийто социален ефект не само оправдава но и надхвърля значително мащабите на
изразходвания ресурс.
В настоящия доклад е направена оценка на ефекта и степента, в която са постигнати
стратегическите цели на ЦОИДУЕМ с одобрените и финансирани проекти по конкурсна
процедура 33.15-2016.
Процедурата е в изпълнение на стратегическите цели, заложени в „Национална
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)“, „Национална
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността” /2014-2020 г./, „Национален план
за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите“, „Стратегия за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства” /2015-2020 г./, „План за действие по изпълнение на
националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства” /2015-2020 г./, „Правила за работа на Координационното звено по реализация
на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства“ (2015 -2020 г.), и Тригодишен план на ЦОИДУЕМ за
2016-2018 г.
Конкурсна процедура 33.15-2016 е насочена към новите три приоритета (съгласно
приета от МС с ПМС № 368 от 14.05.2016 г. Тригодишна програма за дейността на
ЦОИДУЕМ, обхващаща периода 2016-2018 г.): Приоритет 1 „Реализиране на различни
форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите
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малцинства“, Приоритет 2. „Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до
качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за
преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите
малцинства“ и Приоритет 3. „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното
образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците
от етническите малцинства“.
Извършеното проучване на изпълнението, резултатите, ефекта и устойчивостта на
проектите договорени и изпълнени по Приоритит 1 и Пиоритет 3 ( проектите по Приоритет
2 са с двугодишен срок на изпълнение и не са предмат на пручването) дава основание да се
направи обобщения извод, че заложените проектни цели са постигнати и са допринесли за
напредък по посока на реализацията на основните стратегически цели.
Изпълнени са всички планирани проектни дейности. Приетите индикатори са
изпълнени напълно, а някои от тях са преизпълнени.
В резултат на процецурата е постигнато надграждане на процесите за образователна
интеграция, развити през предшестващите години. Повишени са обществения интерес и
вниманието на институциите по места към интеграцията на децата и учениците от
етническите малцинствени групи.
Осигурени са образователна подкрепа и по-качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства. Подобрени са условията за равен достъп до
образование, обучение и възпитание на ученици от етническите малцинства в
мултикултурна среда. Повишена е и мотивацията на децата за учене и за оставане в
училище. Намалено е отпадането на учениците от училище, както и броят на
безпричинните отсъствия. Разширена е тематичната насоченост на извънурочните и
извънучилищните форми на обучение за съхраняване и популяризиране на културната
идентичност на учениците от етническите малцинства, за насърчаване развитието на
творческите им способности в интеграционна среда. Подобрени са взаимоотношенията
между учениците и ученици- учители. Усвоени са знания за по-добро общуване помежду
им, за ограничаване на конфликтните ситуации; намалено е агресивното поведение и
противообществените прояви сред учениците. Повишена е квалификацията на
педагогическите специалисти, усвоени са методи и техники за работа в мултикултурна
среда. Засилена е мотивацията на ученици и учители за участие в проектни дейности,
гаранция за повишаване качеството на образователния процес в мултикултурна среда и
възпитание в дух на толерантност и разбирателство.
Резултатите са позитивни при всички целеви групи.
Участието на родителите в образователния процес, в родителски клубове, в
училищни настоятелства, в проведените кръгли маси и дискусионни форуми, в
организирането и провеждането на училищни мероприятия, повишава компетенциите и
отговорностите им като родители, мотивира ги да подкрепят своите деца, да ги насърчават
да повишават образователното си ниво. За родителите изпълнението на дейностите на
проектите е довело до създаване на работещи модели за взаимодействие «родители–
ученици-учители». Много от обхванатите родители са се превърнали от пасивни в активни
участници в училищния живот, които са съпричастни към образованието на децата си.
Развит е на капацитетът на учителите, работещи в мултиетническа среда за
високопрофесионална и високоефективна работа за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства Повишени са уменията им за комуникация,
познаването на културните особености и традиции на етносите. Обогатен е използвания
методически арсенал, усвоени са иновационни практики.
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Децата и ученицците са получили много нови знания, умения и възможност за изява.
Повишено е нивото на владеене на книжовен български език от децата и учениците, което
разширява възможностите за пълноценно общуване и е предпоставка за успешна
познавателна дейност и реализация.
Задълбочени са знанията за историята и културата на своя и другите етноси.
Изградени са общочовешки ценности, култура на равенство и толерантност . Формирани са
умения за интеркултурна комуникация, за емпатия и работа в сътрудничество.
Повишени са познавателните им способности, креативното мислене, сръчността,
уменията. Изградена е по-толерантна, и по- интегрирана мултиетническа среда .Създадена е
среда за диалог между децата и учениците от различните етноси. Повишена е
информираността им за същността на толерантността и междукултурния диалог. Намалено е
негативното въздействие от множеството социални бариери, основани на предрасъдъци и
дискриминация, водещи до лоша социална реализация на представителите на етническите
малцинства.
Преодолени са негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо
различните етнически групи. Придобити са компетенции от учениците за работа в реална
мултикултурна среда. Развити са основите за по-пълноценна социализация на учениците от
етническите малцинства.
Създадени са организационни, квалификационни и учебно–методически предпоставки
за устойчивост и надграждане нa постигнатите резултати.
Изпълнението на проектите е допринесло за развитие на знанята и уменията за
разработване, управление и реализация на проекти. Създадени са нагласи за засилване
използването на проектния подход и по-ефективно използване на проектно-целевото
финансиране в работата на учебните заведения.
В резултат на процедурата са надградени обществения престиж и авторитет на
МОН и ЦОИДУЕМ като институции с водеща роля за интеграцията на децата и учениците
от етническите малцинства като гаранция за по-висок интерес и надграждане при бъдещи
процедури и други инициативи и дейности насочени към образователната интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.

IX. ПРИЛОЖЕНИЕ - АНКЕТНИ КАРТИ
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